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1- Sinopse 
 
Neste trabalho foram avaliadas as condições de proteção radiológica e dose na entrada da pele de 
pacientes pediátricos submetidos a radiografias odontológicas intrabucais. O estudo foi realizado 
em duas clinicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, equipadas com 
aparelhos de raios-X convencional, com 60 e 70 kV. Foram avaliados 254 exames de 113 pacientes 
com idades entre 3 a 12 anos. A dose entrada pele foi estimada utilizando dosímetros 
termoluminescentes TLD-100. Durante o exame também foram registradas as informações com 
relação ao tempo de exposição, técnica radiográfica utilizada, uso de protetores de tireóide e avental 
de chumbo, angulação e distância do cone localizador à pele do paciente. Os resultados mostraram 
que as doses de entrada pele variaram entre 0,3 mGy a 10mGy. O avental de chumbo foi usado em 
71% dos exames enquanto que o protetor de tireóide só foi usado em 58% dos exames. Os tempos 
de exposição variaram de 0,5s a 1,5s. A partir dos resultados pode-se concluir que os procedimentos 
radiológicos não estão otimizados e que em alguns casos a dose paciente é elevada. 
 
 
2- Introdução 
 
O exame radiográfico intrabucal é um procedimento de grande valor para fins de diagnóstico. 
Tendo em vista que muitas crianças são submetidas inúmeras vezes a este tipo de exame, é 
importante salientar que nelas há uma maior radiossensibilidade devido à maior atividade 
metabólica e mitótica. Portanto, é importante assegurar que as doses recebidas pelo paciente durante 
os procedimentos de radiologia pediátrica sejam otimizadas, isto é, que a imagem seja adequada 
para o diagnóstico e seja produzida com a menor dose possível. Devido ao risco associado com a 
radiologia pediátrica e a ausência de informação sobre as doses recebidas pelos pacientes durante os 
exames radiográficos intrabucais, este trabalho objetivou avaliar os procedimentos de radioproteção 
com relação às crianças, adotados em duas clínicas odontológicas de instituição de ensino, bem 
como, avaliar a dose recebida nesses pacientes submetidos a exames intrabucais.   
 
 
3- Metodologia  
 
Para este estudo foram acompanhados os procedimentos radiográficos intrabucais realizados pelos 
alunos do Curso de Graduação (Clínica A) e de Especialização (Clínica B) em Odontopediatria do 
Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Foram avaliados 254 exames, 
sendo 109 da Clínica A e 145 da Clínica B, num total de 113 pacientes de ambos os sexos, com  
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idades variando entre 3 e 12 anos. Foram avaliados três tipos de exames intrabucais: periapical, 
interproximal (bite-wing) e oclusal, que são exames utilizados para radiodiagnóstico em 
odontopediatria.  
 
O equipamento de raios X utilizado na Clínica A é o Spectro 70X (Dabi-Atlante, Brasil) com tensão 
de 70 kV, corrente do tubo de 8mA com possibilidade de variação do tempo de exposição de 0 a 2,5 
segundos e  uma distância foco-pele de 25 cm. Com relação à Clínica B, não havia referências no 
equipamento quanto à marca, modelo e corrente do tubo. O equipamento permitia ajuste do tempo 
de exposição de 0 a 3 segundos e a tensão de operação foi medida com o sistema não invasivo e 
forneceu o valor de 60 kV e a distância foco pele é de 20 cm. Testes baseados na Portaria 453 do 
Ministério da Saúde [1] foram realizados para verificar o funcionamento dos equipamentos de 
raios-X. 
 
Para a estimativa da dose de entrada na pele do paciente (ESD), foram utilizados dosímetros 
termoluminescentes – TLD 100, encapsulado aos pares, em envelope de plástico, a fim de se obter 
duas leituras para cada irradiação. Os dosímetros foram previamente calibrados em feixe de raios X 
na qualidade RQR-5 da ISO 4037, no laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes – 
Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Os dosímetros foram 
fixados, na pele do paciente, no centro do campo de radiação. 
 
Os dosímetros foram lidos em uma leitora Victoreen, modelo 2800 M, e após a leitura, foram 
tratados no forno PTW à 400ºC por 1 h, e a 100ºC por mais 1h.  
 
A dose foi estimada a partir da média das leituras obtidas com os dois TLDs de cada envelope com 
base na curva de calibração, levando-se em conta a contribuição da radiação retroespalhada pelo 
paciente. O fator de retroespalhamento utilizado para corrigir as leituras foi de 1,18, obtido por 
simulação matemática por Monte Carlo (2). 
 
Para a avaliação dos procedimentos de proteção radiológica, foram coletadas informações sobre o 
tipo de exame intrabucal realizado, o uso do avental de chumbo e protetor de tireóide, tempo de 
exposição e revelação do filme, ocorrência de repetição da exposição, bem como, idade e sexo do 
paciente. 
 
 
4- Resultados e Discussão 
 
A distribuição dos pacientes em função da idade é mostrada na Figura 1. Observa-se pelos dados 
que a maioria dos exames foram realizados em crianças com idades entre 3 e 8 anos, tendo-se uma 
idade média de 7 anos. É importante ressaltar que, em pacientes nesta faixa etária, o risco à radiação 
ionizante é elevado.  
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                          Figura 2: Distribuição dos pacientes em função de suas idades. 
 
Na tabela 1, é apresentado o número de radiografias realizadas, bem como, o número de exames 
repetidos. Os resultados mostram que o percentual de repetição dos exames é de 7,3% na Clínica A 
e de 20,7% na Clínica B. É importante ressaltar que as radiografias repetidas na Clínica A 
ocorreram em um período de dois dias, cuja causa era defeito no equipamento de raios X que não 
gerava radiação. No caso da Clínica B os motivos de repetição foram o uso de angulação incorreta, 
inadequação no processamento do filme e defeito no aparelho de raios X. 
 
              Tabela 1: Número total de pacientes e exames realizados. 

 

Nº de 
Pacientes 

Nº de Exames 
Radiográficos 

Realizados 

Nº de Exames 
Radiográficos 

Utilizados 

Nº de 
Exames 

Repetidos 

Clínica A 43 109 101 8 

Clínica B 70 145 115 30 

TOTAL 113 254 216 38 

 
A avaliação dos procedimentos de proteção radiológica mostrou que, com relação ao 
acondicionamento dos protetores de chumbo, na Clínica A não havia um cabide específico, ficando 
o avental guardado sem os devidos cuidados. Na Clínica B havia o cabide, entretanto fora das 
especificações para guardar o avental de chumbo. 
 
Na figura 2 são apresentados os percentuais dos exames intrabucais nos quais foram utilizados os 
protetores de tireóide e os aventais de chumbo. Nota-se pelos dados que, na Clínica A, em 63% dos 
exames foram usados os aventais de chumbo no paciente, enquanto que na Clínica B, 79% dos 
exames fizeram uso deste protetor. A avaliação do uso do protetor de tireóide pelas crianças 
mostrou que na Clínica A esta vestimenta não estava disponível, enquanto que na Clínica B, apesar  
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da existência do protetor, este não era utilizado em todos os exames.  Ë importante ressaltar que a 
ausência de protetor de tireóide está em desacordo com as normas do Ministério da Saúde (1). Estes  
resultados refletem a falta de conhecimento dos profissionais sobre a importância da proteção 
radiológica do paciente infantil durante os exames odontológicos. 
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Figura 2: Percentuais de exames intrabucais realizados nas Clínicas A e B nos quais foram 

utilizados os aventais de chumbo e protetores de tireóide. 
 
 Entretanto, apesar do uso do protetor de tireóide na Clinica B, constatou-se que em muitos exames 
não havia a preocupação com o adequado posicionamento do protetor, conforme mostra a Figura 3. 
Este fato reforça a negligência do profissional com relação à proteção do paciente. A utilização do 
protetor de tireóide, segundo trabalhos de Wood et al. (3), reduz a radiação espalhada que chega à 
tireóide em 92% e em torno de 50% o feixe de radiação primária (5).  
 

 

Figura 3: Paciente com protetor de tireóide, posicionado de forma inadequada. 
 

Os resultados dos valores das doses de entrada na pele do paciente estão apresentados na Figura 4, 
segundo representação da análise estatística Box & Wisters, na qual é apresentado o valor do 1º quartil 
(25%) e o 3º quartil (75%) dos dados, além do valor da mediana. 
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Figura 4: Valores de dose na entrada da pele obtidos em exames intrabucais realizados nas Clínicas 
A e B. 
 
Observa-se, pelos dados, que, nos três tipos de exames, os valores das doses encontrados na Clínica 
B são mais elevados que os da Clínica A, apresentando maior dispersão. 
 
O fato dos valores das doses obtidas na Clínica A apresentarem uma menor dispersão pode ser 
explicado pela pequena variação no valor do tempo de exposição usado nesta clínica. De fato, na 
Clínica A, os tempos de exposição variaram entre 0,5 e 0,6 segundos para as radiografias 
periapicais e oclusais, enquanto que nas radiografias interproximais foi usado um tempo de até 0,8 
segundos. Por outro lado, na Clínica B, a variação dos tempos de exposição foi de 0,4 a 1,5 
segundos, com um intervalo médio em torno de 1,0 segundo, o que é bastante elevado. Este grande 
intervalo de variação, na Clínica B, decorre das diferentes procedências dos alunos do Curso de 
Especialização com diferentes graus de conhecimento, tanto na área da odontologia como da 
proteção radiológica. Na Clínica A isto não é observado, uma vez que todos os alunos receberam a 
mesma formação acadêmica através da disciplina de radiologia realizada na Graduação.  
 
Por outro lado, o elevado tempo de exposição observado na Clínica B é compensado com o 
reduzido tempo de processamento do filme radiográfico, o que compromete a qualidade da imagem. 
Casos como este, foram observados nos estudos de Yakoumakis et al. (4), onde dentistas 
aumentavam o tempo de exposição para diminuir o tempo de revelação, o que levava a um aumento 
da dose de radiação para o paciente e com o comprometimento na qualidade da imagem. 
 
Outro dado importante observado, é que 12,2% dos exames realizados na Clínica B resultaram em 
doses acima de 3,5 mGy, que é o valor de referência estabelecido pelo Ministério de Saúde (1) para 
radiografias periapicais em adultos. É importante ressaltar que não há na legislação brasileira valor 
de referência para radiografias pediátricas. Além disso, os protocolos das técnicas radiográficas em 
crianças sugerem a redução em 50% no tempo de exposição utilizados para radiografias em adultos. 
Este fato reforça que os valores de dose encontrados são muito elevados quando comparados com 
os valores esperados em procedimentos otimizados. 
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Levando em consideração as repetições de exames radiográficos na Clínica B, o valor da dose de 
entrada pele nos pacientes variou de 0,5 a 10 mGy, valor que é cerca de três vezes maior que o 
permitido pelo Ministério da Saúde (1). Os motivos das repetições dos exames estão apresentados 
na Figura 5 e evidenciam que em 53% das repetições a causa foi o emprego inadequado das 
técnicas radiográficas, refletindo a deficiência do conhecimento radiográfico pelos profissionais. 
 

 
Figura 5: Motivos das repetições dos exames radiográficos apresentados pela Clínica B 

 
 
5- Conclusões 
 
Os resultados permitem concluir que, independentemente do grau de formação dos alunos, o 
conhecimento e a conscientização da importância dos procedimentos de proteção radiológica dos 
pacientes são inadequados. Este fato se reflete no elevado tempo de exposição, inadequação do 
processamento do filme e do uso de vestimentas de proteção individuais. 
 
É ainda observado o despreparo dos alunos para a execução das técnicas radiográficas, o que se 
reflete em elevado índice de repetições do exame e, portanto, na dose no paciente. 
 
Considerando o perfil do paciente e o seu risco radiológico há a necessidade de implantar nas 
clínicas em estudo, um programa de garantia de otimização radiológica. 
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Número de repetições (30) 

Mau posicionamento do cone localizador  
(angulação incorreta)  43,3% 

Mau processamento do filme 
10%

                 Aparelho de raios x defeituoso 
            (não emitia radiação)  46,6% 
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