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RESUMO 

A radiografia panorâmica é o exame extraoral mais realizado na odontologia. Esta técnica permite visualizar estruturas 

do complexo maxilo-mandibular e anatômicas adjacentes. Embora os sistemas digitais de aquisição de imagens já ocu-

pem a grande maioria dos serviços de radiologia odontológica, há ainda a carência de trabalhos avaliando a qualidade 

deste tipo de imagem. Este trabalho tem como objetivo identificar o índice de rejeição de radiografias panorâmicas 

digitais de um serviço de radiologia odontológica de uma universidade do Brasil apontando os principais motivos que 

os ocasionaram. Foi realizada uma pesquisa nos arquivos de imagens e selecionadas, aleatoriamente, 2306 imagens, 

10% dos exames realizados no período entre os anos de 2013 a 2015. Os resultados apontaram um índice de rejeição 

total de 5,1% ao longo dos três anos, totalizando 117 radiografias. Os principais motivos de rejeição encontrados foram: 

cabeça do paciente inclinada para trás em 2013 e a falta de contato da língua com o palato, para os anos de 2014 e 2015. 

Os principais motivos de repetição de exames estão relacionados ao posicionamento na execução da técnica radiológica, 

fatores estes que podem estar relacionados à falta de treinamento profissional. A colaboração do paciente durante o 

exame e falhas de comunicação profissional x paciente podem resultar em exames de baixa qualidade diagnóstica. 

 

Palavras-chave: radiografia panorâmica, odontologia, controle de qualidade. 

 



 Mickus, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

1. INTRODUÇÃO 

 

Devido à necessidade de diagnósticos precisos, a evolução tecnológica e ao aumento ao acesso a 

tratamentos odontológicos é possível observar o crescimento da radiologia odontológica no Brasil, 

sendo radiografia panorâmica é o exame extraoral mais realizado. [1]. A técnica permite visualizar 

as estruturas do complexo maxilo-mandibular, tais como dentes, tecidos ósseos e estruturas 

anatômicas e adjacentes em uma única tomada radiológica [2]. Apresenta dose de radiação 

relativamente baixa[2], com risco de indução de câncer fatal na ordem de 1: 1.000.000 [3]. 

Considerando que os efeitos da radiação podem ser acumulativos, podendo surgir após um longo 

período de exposição a baixas doses de radiação [3], os programas de qualidade visam garantir 

exames com qualidade diagnóstica e menor dose de exposição ao paciente, conforme preconiza o 

princípio de Otimização da Proteção Radiológica (tão baixos quanto razoavelmente exequíveis) [4]. 

A Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS), através da portaria 453 de 01 de junho de 1998, 

estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico 

[4] e sinaliza a necessidade de um Programa de Garantia da Qualidade com um levantamento do 

Índice de Rejeição de Radiografias com periodicidade semestral, com coleta de dados de pelo 

menos dois meses [4]. Na época da publicação, os sistemas de aquisição de imagens digitais não 

foram abordados no texto. Quase 20 anos após a publicação desta Portaria, os sistemas digitais 

ocupam a grande maioria dos serviços de radiologia odontológica. Contudo, há ainda a carência de 

trabalhos avaliando a qualidade das imagens radiográficas digitais. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo através da pesquisa no software para a aquisição de imagens 

digitais do equipamento ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP200 D, a fim de verificar quantos 

exames foram rejeitados/repetidos no período compreendido entre os anos de 2013 a 2015. Foi 

realizada uma busca no arquivo digital do setor, onde constam “backups” dos exames que foram 

considerados aceitáveis pelos profissionais que realizaram os mesmos. Após a seleção das imagens, 

foram identificados e classificados os motivos da rejeição/repetição dos exames. 



 Mickus, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 3 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o período abrangido pela pesquisa foi selecionada, aleatoriamente, uma amostra de 10% do 

total de exames realizados no serviço de radiologia em questão. A Tabela 1 traz o total de exames 

realizados anualmente e a amostra selecionada: 

 

Tabela 1: Amostra de imagens selecionadas por ano 

 Amostragem de Imagens por Ano 
Ano Exames Realizados Amostra Selecionada 

2013  4.615  462 

2014 7.203 720 

2015 11.240 1.124 

Total 23.058 2.306 

 

A Tabela 2 mostra os critérios de rejeição aplicados na pesquisa e a frequência por ano: 

Tabela 2 - Critérios de Rejeição de Exames e Frequência 

Critérios De Rejeição De Exames 
  OCORRÊNCIA 

MOTIVO DE REJEIÇÃO 2013 2014 2015 Total %Total 

Ausência de contato da língua com o palato 7 9 14 30 25,6 

Cabeça inclinada para trás 11 7 6 24 20,5 

Movimento do paciente durante a exposição 8 7 1 16 13,7 

Mal posicionamento da coluna vertebral 7 2 3 12 10,3 

Imagem fantasma por presença de artefatos metálicos 4 1 5 10 8,5 

Sobreposição arcada por oclusão 3 3 2 8 6,8 

Cabeça inclinada para frente 4 3 1 8 6,8 

Cabeça girada para a direita ou para a esquerda 2 0 2 4 3,4 

Cabeça inclinada para a direita ou para a esquerda 1 1 1 3 2,6 

Seleção de parâmetro de exame errada 0 1 1 2 1,7 

Outros  0 0 0 0 0 

 Total 47 34 36 117  

 

Pode-se observar que a somatória dos exames rejeitados foi de 117 radiografias panorâmicas, com 

índice de rejeição total de 5,1%. A falta de contato da língua com o palato foi o principal motivo de 

rejeição e repetição dos exames ao longo dos anos de 2013 a 2015. O posicionamento correto de-

pendente da colaboração do paciente, sendo a compreensão deste procedimento fator de grande re-

levância para a realização correta do exame, evitando perdas na qualidade diagnóstica. A segunda 
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maior causa das rejeições foi o posicionamento da cabeça do paciente inclinada para trás. O erro 

está relacionado com a aplicação correta da técnica de posicionamento do paciente por parte do 

profissional realizador do exame. O terceiro motivo de rejeição foi a movimentação do paciente 

durante a tomada radiográfica, erro que pode estar relacionado ansiedade, pânico ou falhas na orien-

tação por parte do profissional realizador ou ainda, à falta compreensão do paciente sobre sua atua-

ção durante o exame. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os principais motivos de repetição em exames de radiografias panorâmicas digitais estão 

relacionados ao posicionamento e execução da técnica radiológica. As repetições por fatores 

técnicos não configurou entre os maiores motivos de rejeição. A correta orientação do paciente deve 

ser estimulada para obtenção de radiografias com qualidade.  
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