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RESUMO

Neste trabalho foi realizado um estudo das doses obtidas, em procedimentos de radiografia odontológica periapical, nos

principais tecidos da cabeça, utilizando dosímetros termoluminescentes do tipo TLD-700H aplicados a um simulador

antropomórfico. Os resultados indicam que a pele e as glândulas salivares receberam as maiores doses e o risco de

detrimento calculado foi de 1,44x10-6 Sv-1 por radiografia.
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1. INTRODUÇÃO
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Na radiologia odontológica são frequentemente utilizados exames com raios-X, que implicam em

especial  atenção  no  tocante  à  radioproteção  para  o  ser  humano,  de  maneira  a  proteger  contra

possíveis efeitos causados pela radiação ionizante [1]. Embora admita-se que os níveis de dose de

radiação sejam relativamente baixos, existe a possibilidade de efeitos cumulativos uma vez que este

exame é rotineiramente solicitado na ortodontia, principalmente em pacientes jovens submetidos ao

tratamento ortodôntico, nos quais os órgãos podem ser mais radiossensíveis por estarem ainda em

desenvolvimento. Para analisar a dose e sua distribuição em diferentes tecidos ou órgãos expostos

durante esse tipo de exame foi utilizado um simulador antropomórfico (SA) com uso de dosímetros

termoluminescentes de LiF:Mg,Cu,P (TLD-700H) [2,3,4].

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram  previamente  analisados  os  parâmetros  de  qualidade  do  sistema  de  raios  X  periapical

utilizado. Os dosímetros termoluminescentes (TLD) de LiF:Mg,Cu,P da Harshaw© (TLD-700H),

foram calibrados e lidos com parâmetros operacionais pré-estabelecidos. O feixe do equipamento de

raios  X  foi  primeiramente  caracterizado  e  foi  realizada  a  radiografia  periapical  dos  molares

esquerdos,  na  qual  foram  utilizados  45  TLDs,  posicionados  no  cristalino,  tireoide,  esôfago  e

calvária,  pele,  medula  óssea,  hipotálamo  e  glândulas  salivares  (Figura  1)  inseridos  no SA

(RANDO®) de cabeça dividido em 11 seções axiais, cujo material é radiologicamente equivalente

ao tecido humano [5,6]. Neste estudo foi considerado que a dose máxima de entrada na pele é de

3,5 mGy de acordo com [7]. O simulador foi posicionado em 0º em relação ao feixe assim como é

indicado para procedimentos de radiografia periapical dos molares esquerdos [5].  Os resultados

obtidos em Kerma no ar foram convertidos em dose absorvida no tecido, através da teoria de Bragg

Gray.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os testes de qualidade do equipamento de raios X foram realizados previamente, resultando em

uma  camada  semiredutora  de  1,9  mm,  kVp  de  68,6 ± 0,3 kV  e  tempo  de  exposição  de

0,64 s ± 0,009, estando todos os parâmetros dentro das tolerâncias previstas [7]. A dose equivalente

no tecido foi obtida a partir da dose absorvida no dosímetro utilizando-se a Teoria da Cavidade [9],

conforme a ICRP 103 [10], cujos resultados são apresentados na Figura 2.

 

Figura 1 – Posicionamento de alguns

TLDs no SA. Figura 2. Dose equivalente obtida em cada órgão.

A dose média na pele foi de ~ 1,69x103µSv, no ponto de incidência do feixe, e de 3,62x102µSv nas

glândulas salivares. A dose média entre a medula óssea, esôfago e tireoide é de ~ 2,39x101µSv. A

dose efetiva calculada, conforme recomendado por [10], foi de aproximadamente 2,53x101µSv. O

risco de detrimento, calculado segundo [11], demonstrou que a cada 1 milhão de radiografias peri -

apicais de molar ocorrem em média 1,44 casos fatais. 

CONCLUSÕES

O presente estudo efetuou um mapeamento das doses equivalentes incidentes em diversos órgãos

durante a realização de radiografia periapical de molar utilizando um SA. Foi observado que os

órgãos  mais  afetados  são  a  pele,  no  ponto  de  incidência  do  feixe,  e  as  glândulas  salivares.  A
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avaliação de detrimento indica que a cada 1 milhão de radiografias periapicais de molar ocorrem em

média 1,44 casos fatais.
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