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RESUMO

A descoberta dos raios X foi algo de grande importância para o desenvolvimento da medicina e da odontologia, 
mas trouxe consigo riscos, que hoje, mesmo sendo conhecidos, são ignorados durante a realização dos exames. 
O objetivo desta pesquisa é demonstrar quais são os riscos da exposição aos raios X odontológicos e quais as 
consequências dessa exposição. A metodologia aplicada foi a da pesquisa bibliográfica de material relacionado 
ao assunto abordado. Primeiro buscou-se compreender o funcionamento e características dos raios X 
odontológicos, em seguida se direcionou para o conhecimento dos riscos que esse procedimento oferece aos 
trabalhadores e pacientes, concluindo com as consequências de tal exposição. Os resultados mostraram que os 
raios X odontológicos só oferecem riscos em exposição prolongada, podendo acometer o trabalhador ou 
paciente a patologias como o câncer ou até a um tempo de vida diminuído por conta do efeito estocástico. 
Portanto, as normas de proteção radiológica devem ser respeitadas e praticadas.

1. INTRODUÇÃO

Quando os raios X foram descobertos em 1895 o entusiasmo foi inevitável. Logo começaram 
a descobrir diversas aplicações para que aquela descoberta e também as consequências de tal 
exposição.

Uma dessas aplicações, muito comum atualmente é a radiologia odontológica, que apesar de 
ter características diferentes da radiologia convencional, como as técnicas de posicionamento 
e o aparelho, apresenta riscos como qualquer área da radiologia.

Atualmente esses riscos são conhecidos detalhadamente, graças a diversos estudos e 
observações ao logo da história que nos mostram os efeitos biológicos ocorridos por conta da 
radiação, como os efeitos imediatos da radiação, onde as respostas biológicas ocorrem 
geralmente em dias, semanas ou meses e os efeitos tardios da radiação, quando os efeitos são 
observados após meses ou até anos (BUSHONG, 2010).

E o objetivo deste trabalho é justamente refletir acerca dos riscos provenientes da exposição 
aos raios X odontológicos, sensibilizando os trabalhadores a utilizarem os métodos de 
proteção, já  que os riscos ainda são ignorados.
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2. M ETODOLOGIA

A metodologia aplicada foi a de pesquisa bibliográfica de material relacionado ao assunto 
abordado. Primeiro buscou-se compreender as características dos raios X odontológicos, em 
seguida se direcionou para o conhecimento dos riscos que esse procedimento oferece aos 
trabalhadores, concluindo com as consequências de tal exposição.

3. HISTÓRICO

No dia 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, descobriu a 
radiação quando trabalhava com descargas elétricas em tubos contendo gases em seu 
laboratório. Ele não imaginava que daria origem a uma nova ciência: a radiologia. Naquele 
dia ao realizar um experimento dessa natureza, ele verificou que durante o tempo de duração 
da descarga elétrica na ampola, era produzida uma luminescência sobre uma tela de material 
fosforescente disponível no laboratório. Repetindo as descargas, ele verificou também que 
mesmo que fossem colocados obstáculos entre a ampola e a tela fosforescente, a 
luminescência continuava aparecendo. (SOARES; LOPES, 2003)

Intrigado com o fenômeno, ele realizou estudos para entender a natureza da radiação emitida 
pela ampola e também para caracterizar seu comportamento e capacidade de penetração em 
relação a diferentes tipos de obstáculos. Além de sensibilizar telas fosforescentes, a referida 
radiação também possuía a capacidade de enegrecer filmes fotográficos. Esses estudos 
levaram ao desenvolvimento de experimentos que permitiam o registro em filme fotográfico 
de estruturas internas de materiais sólidos e opacos. Essa capacidade foi logo testada por 
Roentgen que viu o osso da mão de sua esposa, o que hoje é considerada a primeira 
radiografia, demonstrada na Figura 1 (SOARES; LOPES, 2003).

F igu ra i. A prim eira radiografia do mundo

Segundo Martins (2005), a primeira radiografia dentária da história (Figura 2) foi obtida pelo 
Dr. Otto Walkoff, um dentista alemão, duas semanas após a apresentação da radiação para o 
mundo, feita por Roentgen em janeiro de 1896.
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Figura2. A prim eira radiografia odontológica do mundo

Walkoff utilizou uma placa de vidro envolvida por um papel preto, coberto com uma 
borracha fina e projeções periapicais. Ele necessitou de uma exposição de 25 minutos 
(EISENBERG, 1992).

As primeiras radiografias dentárias feitas nos Estados Unidos foram realizadas por C. 
Edmund Kells, em julho de 1986. Kells descreveu sua primeira radiografia, onde utilizou sua 
assistente como paciente, ela ficou sentada em uma cadeira, com um filme em posição, com 
os dentes juntos e a boca fechada, ela conseguia engolir sem causa movimentos na imagem. 
Com o rosto colado na placa fina, firmemente fixada, estabilizando a garota. Assim, mesmo 
sem ele saber foi utilizado um filtro, impedindo a paciente de ser queimada durante a longa 
exposição. Ele ainda lamenta pela pobre garota por ter ficado naquela situação por 15 
minutos (EISENBERG, 1992).

A partir destas descobertas e evoluções a radiologia odontológica foi se espalhando pelo 
mundo, e ganhando popularidade, por ser uma técnica eficiente de visualizar diversas 
patologias. Muito tempo foi preciso, mas hoje contamos com aparelhos e acessórios muito 
modernos, facilitando a utilização e a execução do exame, o tempo de exame diminui 
severamente desde as primeiras utilizações dos raios X na radiologia odontológica, tornando 
tudo mais fácil, tanto para o trabalhador quanto para o paciente.

4. APARELHOS DE RAIOS X ODONTOLÓGICOS

Para entendermos melhor os efeitos biológicos que podem ocorrer por conta dos raios X 
odontológicos, é importante conhecermos os aparelhos, do que são compostos e como 
funcionam. Apesar de existirem muitas marcas e modelos, a composição e o funcionamento 
destes tipos de aparelho geralmente acontecem da mesma maneira ou de forma muito 
parecida.
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A composição básica de um aparelho de raios X odontológicos é um cabeçote, braços 
articulares, um painel de controle e circuito elétrico. Estes tipos de aparelho devem ser 
seguros, pequenos, simples e fácil de manipular, posicionar e operar (WHAITES, 2009).

4.1. Cabeçote

O cabeçote de um aparelho de raios X odontológicos, não difere muito de um aparelho de 
raios X convencional.

O cabeçote deve conter um tubo de raios X, contendo o filamento de tungstênio, o bloco de 
cobre e o alvo, onde a radiação será produzida, um transformador de alta e um de baixa 
tensão, que irá elevar ou abaixar a tensão, um envoltório de chumbo para diminuir a radiação 
de fuga, óleo dissipador de calor, filtro de alumínio que irá diminuir as radiações com baixo 
poder de penetração, colimador, que irá limitar o feixe de radiação em determinados limites, 
e um cone ou cilindro localizador, que além de auxiliar no posicionamento, irá criar uma 
distância foco-pele (WHAITES, 2009).

O tamanho do ponto focal também é outro ponto importante, que está contido no cabeçote. O 
ponto focal em alguns equipamentos pode ser definido, entretanto, quando falamos de 
estruturas tão pequenas como os dentes, devemos utilizar sempre que possível o foco fino, 
que irá garantir uma imagem sem borramentos (WHAITES, 2009).

4.2. Painel de Controle

O painel de controle é onde você irá controlar as funções do aparelho. Deve conter um 
interruptor de liga e desliga, contendo uma luz de aviso para quando estiver desligado ou não, 
deve ter também um marcador de tempo, um seletor de tempo e avisos luminosos para avisar 
quando está sendo emitida a radiação, esses itens são indispensáveis em um painel de 
controle de um aparelho de raios X odontológicos (WHAITES, 2009).

Porém, existem funções, que alguns aparelhos disponibilizam, como seletor do tipo de filme, 
seletor do tamanho do paciente, compensador de voltagem, seletor de quilovoltagem, seletor 
de miliamperagem e ajuste dos tempos de exposição para sistemas digitais (WHAITES, 
2009).

5. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

A radiação ionizante é algo muito importante atualmente para a medicina e odontologia. Mas 
também, traz consigo seus riscos, e por conta disso deve-se cuidar quando se lida com ela. 
Por ser um risco invisível, e muitos ignorarem esse perigo, em 1998 foi criada uma legislação 
inteiramente voltada para radiações ionizantes. A portaria 453 aborda este tema por inteiro e 
deve ser seguida por serviços de radiologia (WHAITES, 2003).

Outro documento que aborda, mas de maneira mais profunda sobre a radiologia odontológica 
é a Regulamentação das Radiações Ionizantes de 1999 (IRR99). Neste documento ela aborda, 
todas as questões como autorização, notificação, avaliação prévia do risco, limite de 
exposição, e etc. E trata de cada tipo de aquisição na radiologia odontológica, como a 
intraoral, as panorâmicas, e as cefalométricas, falando sobre as exigências de cada 
equipamento, os filmes ideais, entre outros tópicos (WHAITES, 2003).
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Um estudo desenvolvido por Melo e Melo (2008) demonstra justamente o conhecimento dos 
trabalhadores a cerca das normas vigentes em relação à utilização dos aparelhos de raios X 
odontológicos e os equipamentos de proteção. Eles chegam a uma conclusão de que a 
minoria dos trabalhadores tem conhecimento sobre o assunto.

Melo e Melo (2008) ainda cita que autoridades afirmam que qualquer dose de radiação tem 
potencial de produzir danos, mas os efeitos potenciais da radiação advinda de aparelhos de 
raios X odontológicos são mínimos, sendo o risco de indução de um câncer fatal muito 
pequeno. Entretanto apesar de o risco ser baixo, é importante considerar que os efeitos da 
radiação podem ser cumulativos, por isso os profissionais tem a responsabilidade com sigo e 
com seus pacientes para minimizar todos os riscos ligados à radiação.

Quando falamos de efeitos de radiação cumulativos, estamos falando de efeitos tardios da 
radiação, que é justamente a exposição por um longo período a doses baixas de radiação. Os 
principais efeitos deste tipo de exposição são a malignidade e efeitos genéticos 
radioinduzidos (BUSHONG, 2010).

6. CONCLUSÕES

Atualmente, mesmo com todo o conhecimento que temos sobre os riscos e efeitos da 
radiação, ele são ignorados. É importante que as legislações sejam respeitadas e que os 
trabalhadores sejam sempre treinados para proteger o máximo possível a si próprio, os 
paciente e outros trabalhadores. Este é um trabalho bastante simples, mas de grande 
importância, já  que trata de um assunto pouco abordado. Observa-se que a maioria dos 
profissionais que executam os exames de raios X não são bem treinados para execução de tal. 
Um estudo que seria muito interessante de se desenvolver a partir das ideias desse, é verificar 
quantos utilizam o dosímetro, o que é indispensável para trabalhadores que utilizam radiação.
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