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RESUMO 
 

 

A radiografia panorâmica é um importante método de diagnóstico por imagem, amplamente 

utilizado na odontologia. Embora as doses individuais e os riscos associados à radiografia 

panorâmica sejam considerados pequenos, a dose coletiva pode ser significativa, dado o 

elevado número de exames realizados. O objetivo deste trabalho foi efetuar um estudo 

dosimétrico de pacientes submetidos a exames de radiografia panorâmica digital, realizados 

em uma clínica radiológica do Recife e avaliar a qualidade da imagem destes exames. Foram 

estimados os valores do produto kerma-ar pelo comprimento (PK,L), do produto kerma-ar pela 

área (PK,A) e do kerma-ar na entrada da pele (Ke). Estes valores foram calculados utilizando os 

parâmetros de irradiação coletados de 310 pacientes adultos que realizaram exames de 

radiografia panorâmica na clínica com dois equipamentos Kodak 8000C (equipamentos 1 e 

2). Os valores de PK,L foram obtidos através de medidas realizadas com câmara de ionização 

tipo lápis e a partir destes valores foi estimado o PK,A levando-se em consideração a área do 

campo de radiação. Os valores do Ke foram estimados utilizando dosímetros 

termoluminescentes posicionados sobre um fantoma de cabeça, em pontos correspondentes 

aos olhos, glândulas parótidas, nuca e tireóide. Para avaliação subjetiva da qualidade da 

imagem, foram coletadas de forma aleatória do banco de dados da clínica 200 imagens de 

pacientes, sendo 100 imagens de cada equipamento. Estas imagens foram avaliadas por dois 

radiologistas quanto à visualização de estruturas anatômicas, para determinação de um índice 

de qualidade da radiografia. Os valores médios encontrados para o PK,L e PK,A foram 6,9 

mGy.cm e 82 mGy.cm
2
, respectivamente. Estes valores são similares aos encontrados na 

literatura e próximo ao nível de referência proposto no Reino Unido para paciente adulto. Em 

relação ao kerma-ar na entrada da pele, este foi mais elevado na região da nuca, cerca de 

quatro vezes maior que o valor das outras regiões avaliadas. Os resultados da avaliação de 

qualidade da imagem mostraram que o índice de qualidade das radiografias do equipamento 2 

foi maior do que do equipamento 1. A partir dos resultados, conclui-se que os procedimentos 

podem ser ainda otimizados, principalmente para o equipamento 1, procurando-se aumentar o 

índice de qualidade e reduzir a dose no paciente. 
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ABSTRACT 

 

 
Panoramic radiography is an important imaging diagnostic method, widely used in 

odontology.  Although individual doses and associated risks of panoramic radiography are 

low, the collective dose can be significant, given the large number of procedures performed.  

The objective of this work was to conduct a dosimetric study on digital panoramic 

radiography examinations, performed at a radiology clinic at Recife, and to evaluate the 

image quality of these procedures.  Air kerma-length product (PK,L), air kerma-area product 

(PK,A) and entrance surface air kerma (Ke) were determined.  These values were calculated 

using the irradiation parameters collected from 310 adult panoramic examinations at the 

clinic, made with two X ray units (units 1 and 2) Kodak 8000C. The PK,L values were 

obtained through measurements performed with a pencil ionizing camera and, from these 

values and the radiation field area, the PK,A was estimated. The Ke values were determinated 

using thermoluminescent dosimeters (TLD) positioned on a phantom head, in regions 

corresponding to the eyes, parotid glands, nape of the neck and thyroid.  For subjective 

evaluation of image quality, 200 patient images were randomly collected from the clinic’s 

database; 100 of these images were obtained with the unit 1 and the others with the unit 2.  

Two radiologists evaluated the images for visualization of anatomical structures and based on 

the visualization of structures determined a “radiography quality index”.  The PK,L and PK,A 

mean values found were 6.9 mGy.cm and 82 mGy.cm
2
, respectively. These PK,L and PK,A 

values are similar to those found in the literature and close to the United Kingdom reference 

level to adult patients.  The entrance surface air kerma was higher in the nape region, about 

four times higher than the other evaluated regions.  The image quality evaluation results 

showed that the quality index of the radiographies performed with unit 2 was higher than the 

one obtained with unit 1. From the results, it can be concluded that in order to increase quality 

index and reduce patient dose, the procedures can be optimized, especially for unit 1.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A radiografia panorâmica é um importante exame radiográfico utilizado para o 

diagnóstico, planejamento terapêutico e acompanhamento das lesões dos dentes e dos ossos 

da face. Atualmente, este exame é solicitado no início e no controle de tratamentos 

odontológicos e é comumente requisitado pelos profissionais de Odontologia nas diferentes 

especialidades. O primeiro equipamento panorâmico foi idealizado em 1948 e consistia de um 

pequeno tubo de raios X que era colocado dentro da cavidade bucal. O filme era colocado na 

face do paciente, acompanhando as curvaturas do arco superior e inferior, o que permitia a sua 

sensibilização e a obtenção da imagem de todos os dentes em uma só exposição. Em 1952, 

Nelsen e Kumpula apresentaram a Radiografia Panorâmica, citando os elementos básicos do 

equipamento panorâmico com as prováveis aplicações e limitações do mesmo. No ano 

seguinte, foi lançado no 7° Congresso Internacional de Radiologia, em Copenhague, o 

primeiro equipamento "Panoramix", fabricado por uma companhia suíça (FREITAS et al., 

2004). A partir daí, vários estudos foram realizados no sentido de acompanhar a evolução 

desta técnica radiográfica até os dias atuais, tanto no aspecto tecnológico quanto dosimétrico, 

como também suas aplicações.  

O uso de radiação ionizante para radiodiagnóstico implica na observância de normas e 

recomendações referentes ao uso desta prática, onde os benefícios da exposição sobrepujem 

sempre os potenciais detrimentos. Durante muito tempo foi questionado quais níveis de dose 

seriam seguros, ou não induziriam efeitos nos tecidos irradiados. Na década de 1950, a 

UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 

preocupada com os danos genéticos, solicitou estudos à ICRP (International Commission on 

Radiological Protection) e ICRU (International Commission on Radiation Units and 

Measurements) para obtenção de dados científicos de dose que fossem confiáveis para 

distintas regiões do corpo, de modo que a dosimetria de paciente passou a ser parte integrante 

de programas de garantia de qualidade. Esta dose envolve fatores relacionados ao 

equipamento de raios X (tensão de pico, corrente, tempo de exposição), tamanho do campo de 

radiação, receptor de imagem e uso de equipamentos de proteção. A otimização desses fatores 

é a principal responsável pela redução da dose.  

A partir de meados da década de 1980, a dosimetria de pacientes e aspectos 

relacionados com a qualidade da imagem adquiriram maior relevância. Ambos, dosimetria e 

qualidade da imagem, estão relacionados com o desempenho do equipamento, e portanto, 
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estes fatores começam a ser tratados em conjunto, visando a otimização da qualidade da 

informação diagnóstica, ou seja, a produção de uma imagem de qualidade que apresente 

nitidez de detalhes das estruturas anatômicas de interesse com a menor exposição ao paciente. 

 Embora as doses efetivas e os riscos associados à radiografia extra-oral dental sejam 

pequenos, a dose coletiva pode ser significativa, dado o elevado número de exames 

realizados. Orientações de dose ou níveis de referência têm sido recomendados por várias 

organizações (Comunidade Européia, Agência Internacional de Energia Atômica) para 

estimar o risco potencial do paciente devido aos exames de radiodiagnóstico. A utilização de 

níveis de referência é um meio simples de identificar as situações onde uma ação corretiva é 

mais urgente. No Brasil, não existem níveis de referência para este exame e informações de 

dose neste tipo de exame são escassas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da imagem e estimar os valores de 

PK,L (produto kerma-ar pelo comprimento) e PK,A (produto kerma-ar pela área) devido a 

exames de radiografia panorâmica digital realizados em uma clínica de Radiologia 

Odontológica na cidade de Recife, bem como estimar os valores do Ke (kerma-ar na entrada 

da pele) na região dos olhos, das glândulas parótidas, da tireóide e da nuca, em um fantoma 

simulando um paciente padrão. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  Princípio de funcionamento do Equipamento de Raios X Panorâmico 

 

 

O equipamento de raios X panorâmico consiste basicamente de uma coluna com um 

braço móvel onde está instalado de um lado o tubo de raios X e do outro um sensor digital ou 

um suporte para chassi, onde é colocado o filme radiográfico. Além destes, existe o painel de 

controle onde são selecionados os parâmetros de exposição e ainda acessórios para fixação e 

posicionamento do paciente.  

O receptor de imagem, que pode ser um filme radiográfico ou sensor digital, e o tubo 

de raios X giram em sentidos opostos, ao redor do paciente. Ao iniciar o movimento, o tubo 

de raios X passa por trás da cabeça do paciente e o filme ou sensor, pela frente. A Figura 1A 

mostra um equipamento de raios X panorâmico. O paciente posiciona-se em pé ou sentado, 

com a cabeça fixada em um suporte com apoio para o queixo e apoios laterais para fixação da 

cabeça. Um bloco para mordida do paciente é colocado entre as arcadas superior e inferior de 

modo a posicioná-las de forma adequada. Feixes luminosos na posição horizontal e vertical, 

contidos no equipamento panorâmico, ajudam no alinhamento da cabeça do paciente, 

auxiliando o correto posicionamento da cabeça, conforme mostra a Figura 1B.  

 

 

Figura 1: A) Partes constituintes de um equipamento de raios X panorâmico; B) Posicionamento da cabeça no 

equipamento de raios X panorâmico. 

B 
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No painel de controle é possível ajustar os parâmetros de irradiação (tensão do tubo
1
, 

corrente do tubo e tempo de exposição).  No geral, estes equipamentos operam em uma faixa 

de tensão entre 60 e 90 kV, corrente entre 6 e 15 mA e tempo de exposição entre 11 e 17 

segundos. Em alguns equipamentos estes fatores são pré-ajustados em função do tipo de 

paciente (adulto, criança), tamanho (grande, médio e pequeno) e formato da arcada.  

Conforme apresentado na Figura 2, com a finalidade de delimitar o campo de 

radiação, há um colimador chamado de colimador primário, de forma retangular, cujas 

dimensões variam para cada fabricante entre 1 e 2 mm na base e 50 e 60 mm na altura. Já em 

frente ao receptor de imagem, um colimador denominado de “colimador secundário”, com 

dimensões na base entre 5 e 14 mm e altura entre 120 e 170 mm, reduz a incidência da 

radiação espalhada no filme, contribuindo portanto, para uma maior nitidez da imagem 

(OLIVEIRA, 2004). 

Nos equipamentos panorâmicos, o feixe de raios X tem uma inclinação entre -4 e -10 

graus em relação ao eixo horizontal, com o objetivo de reduzir a interferência da base do 

crânio quando o feixe de raios X passa por trás do paciente. Evita-se assim a sobreposição 

desta estrutura na imagem radiográfica, o que pode ser visualizado na Figura 2.  

 

Figura 2: Esquema do posicionamento dos colimadores primário e secundário e da angulação negativa do feixe 

de raios X em relação ao eixo horizontal (OLIVEIRA, 2004). 

 

 

                                                 
1
 Daqui por diante, a tensão do tubo será referida como tensão e corrente do tubo simplesmente como corrente. 

Eixo horizontal

Tubo de 

raios X
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Como foi dito anteriormente, na radiografia panorâmica, o filme e o tubo de raios X 

giram em sentidos opostos, ao redor do paciente. Devido à colimação primária, o feixe de 

raios X incidente é muito estreito. Com a rotação do tubo, este feixe incidirá no paciente, 

produzindo uma série de imagens individuais na mesma película radiográfica, como mostra a 

Figura 3. As diversas imagens ou projeções geradas são dispostas lateralmente e 

seqüencialmente no filme durante este processo de aquisição, o que resulta em uma imagem 

plana de uma superfície curva, com dimensões em torno de 18 x 30 cm. A Figura 4 mostra a 

imagem final de uma radiografia panorâmica. 

 

A aquisição da imagem pode ser por sistema convencional ou digital. No caso dos 

sistemas convencionais, a imagem radiográfica é recebida em uma combinação de filme-

ecran. O chassi que comporta o filme pode ser  curvo ou plano, rígido ou flexível. Este possui 

tela intensificadora (ou ecran) dos dois lados que emitem luz ao serem excitados pelos raios X 

e sensibilizam o filme. Depois de expostos, os filmes passam por um processo químico que 

irá transformar a imagem latente formada durante a exposição em uma imagem radiográfica 

permanente, através das etapas que constituem o processamento radiográfico: revelação, 

fixação, lavagem e secagem do filme. 

Nos equipamentos panorâmicos digitais, o chassi e filme radiográfico são substituídos 

por um receptor de imagem digital, cujo princípio de funcionamento será descrito no Ítem 2.2.  

Figura 3: Rotação do tubo de raios X e do filme em torno do paciente, com formação simultânea da imagem 

panorâmica (OLIVEIRA, 2004). 
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Figura 4: Radiografia panorâmica
2
 

 

 

 Nesta técnica radiográfica existem os chamados centros rotacionais (CR) ou eixos de 

rotação, também denominados de “fulcros efetivos das projeções”. Geometricamente, são 

pontos definidos dentro da cavidade bucal, cujas posições e número variam conforme o 

fabricante do equipamento. Os equipamentos panorâmicos podem ter um, dois ou três centros 

de rotação fixos ou um centro de rotação móvel. A Figura 5 mostra uma representação deste 

centro de rotação. 

 

 

 

A técnica de radiografia panorâmica gera uma área chamada campo focal, que é 

definido como uma zona tridimensional curva na qual as estruturas serão claramente 

visualizadas na radiografia panorâmica e, portanto, as estruturas aparecem mais nítidas. Esta 

zona é também chamada zona de nitidez. As estruturas localizadas fora desta área, em posição 

                                                 
2
 Na radiografia “R” indica o lado direito e “L” indica o lado esquerdo do paciente.  

Tubo de raios X

Figura 5: Representação do Centro de Rotação (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 
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anterior ou posterior, aparecem borradas ou não distinguíveis na imagem. Assim sendo, a 

estrutura a ser radiografada deve estar localizada dentro do campo focal para obtenção de uma 

imagem de boa qualidade. A Figura 6 mostra esquematicamente o formato de um campo 

focal. 

  

A espessura do campo focal depende basicamente da distância entre o centro de 

rotação (CR) e o plano de corte da imagem (ver Figura 7). Quanto maior é esta distância, que 

na Figura 7 é chamada de raio (r), mais espesso é o plano de corte. Já a posição do plano de 

corte da imagem depende da velocidade da movimentação do filme. Se a velocidade aumenta, 

o plano de corte se afasta do centro de rotação e vice-versa. Consequentemente, quando a 

velocidade de deslocamento do filme aumenta, o plano fica mais amplo. Quando a velocidade 

diminui, o plano de corte se aproxima do centro de rotação e fica mais estreito, como mostra a 

Figura 8. Assim, a porção anterior do plano de corte é inevitavelmente mais estreita que a 

porção posterior. Portanto, o padrão de movimento do feixe de radiação é escolhido de modo 

a se obter uma projeção favorável dos maxilares. 

 

 

Figura 7: Espessura do plano de corte em função da distância até o centro de rotação (LANGLAND; 

LANGLAIS, 2002). 

B

R2

C

R3

Centro 
de

Rotação

Plano
de 

Corte

R1

A

Figura 6: Zona tridimensional curva do campo focal, definida durante uma radiografia panorâmica 

(OLIVEIRA, 2004). 
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Figura 8: Distância e tamanho do plano de corte em relação ao CR em função da velocidade de movimentação 

do filme. 

A) Aumento da velocidade – aumenta a distância até o CR e a espessura do plano de corte; B) Diminuição da 

velocidade – diminui a distância até o CR e a espessura do plano de corte (Baseado em LANGLAND; 

LANGLAIS, 2002). 

 

 

 

Os padrões de movimento mais populares são os que usam um centro de rotação em 

movimento contínuo. O feixe de raios X apresenta um movimento de deslizamento através de 

uma trajetória definida, onde o raio central do feixe vai estar sempre perpendicular a essa 

trajetória curva, como mostra a Figura 9. O resultado é uma imagem radiográfica contínua. 

 

Figura 9: Padrão de movimento do feixe de raios X (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

  

O tamanho e a forma do campo focal variam conforme o equipamento. Cada unidade 

panorâmica apresenta um campo focal apropriado para acomodar uma dimensão média de 

Trajetória dos múltiplos 
Centros de Rotação
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mandíbula. Alguns equipamentos permitem o ajuste do campo focal em função das variações 

mandibulares dos pacientes. Este é um fator de suma importância para obtenção de uma 

imagem de qualidade. 

Ainda em relação ao plano de corte, as estruturas que estiverem localizadas próximas 

ao receptor ou para vestibular
3
, serão apresentadas estreitadas e as estruturas localizadas mais 

próximas à fonte ou para lingual serão apresentadas ampliadas. Além disso, como o ângulo de 

projeção do feixe no equipamento panorâmico é negativo, as estruturas localizadas para 

vestibular serão projetadas para baixo e as localizadas para lingual serão projetadas mais para 

cima em relação às estruturas do plano de corte (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

Outro aspecto importante está associado à formação de imagens “reais” e imagens 

“fantasmas”. As imagens reais são formadas quando as estruturas anatômicas estão 

localizadas entre o centro de rotação do feixe e o filme, podendo ser únicas ou duplicadas. A 

imagem real única é formada quando a estrutura anatômica está localizada entre o centro de 

rotação e o filme, na frente do centro de rotação. As imagens duplicadas ocorrem no centro da 

região bucal e maxilofacial, em que as estruturas são interceptadas duas vezes pelo feixe de 

radiação. Já a imagem fantasma forma-se quando uma estrutura está localizada entre a fonte 

de raios X e o centro de rotação, ou seja, atrás do centro de rotação. A Figura 10 ilustra 

exemplos de imagens reais e imagens fantasmas na radiografia panorâmica (LANGLAND; 

LANGLAIS, 2002). 

 

 

Figura 10: Radiografia panorâmica evidenciando imagens reais e imagens fantasma. 

                                                 
3
 Para vestibular refere-se em odontologia a região mais próxima aos lábios ou mais externa e para lingual 

refere-se a região mais próxima a língua ou região interna da boca. 

Imagens reais duplicadas da colunaImagens reais duplicadas da coluna

Imagens fantasmas do palato duroImagens reais do palato duro
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2.2  Princípio de funcionamento dos Sistemas de Radiologia Digital 

 

 

Uma imagem digital corresponde à decomposição de uma imagem convencional em 

uma matriz de pontos de imagem, chamados de pixel (picture element). A cada campo da 

matriz é atribuído um número que representa um valor de cinza ou de cor de uma escala 

discreta pré-determinada. O número de tons de cinza geralmente é de 256, que é equivalente a 

8 bits por pixel (2
8
= 256). Este intervalo de tons de cinza é chamado de resolução de 

contraste. O olho humano percebe tons de cinza entre 50 e 100, de modo que os 256 tons de 

cinza da imagem digital são suficientes para garantir a visualização da escala de cinza de 

forma contínua. 

 O número de pixels por centímetro define a chamada resolução espacial. O menor 

objeto a ser detectado depende da resolução espacial, bem como da resolução de contraste.  

 Dentre os sistemas utilizados para a radiologia digital, destacam-se os sistemas com 

sensores de semicondutores (CCD) e os sistemas com placas de fósforo. Discutiremos a 

seguir o princípio de funcionamento destes sistemas. 

 

 

2.2.1  Sistema com sensor de semicondutor 

 

 

Nestes sistemas os sensores são baseados na tecnologia dos semicondutores. Os 

núcleos são os sistemas CCD (charge coupled device) ou APS-CMOS (active pixel sensor) 

que possuem diversos fotodiodos miniaturizados em sua superfície. Nos sensores de 

superfície, os diodos formam uma matriz quadrada, enquanto que nos sensores de linhas, os 

elementos da imagem são lineares ou ordenados em várias linhas. Os fotodiodos dividem a 

superfície efetiva de recepção em pontos de imagem. A decomposição da imagem em pixel 

ocorre já no detector.  

Como a eficiência de detecção de fotodiodos é pequena, geralmente os sistemas 

utilizam a combinação de semicondutor com um cintilador (Figura 11). Os cintiladores são 

excitados pela radiação X e emitem luz visível que incide nos fotodiodos arrancando elétrons 

e gerando um sinal que é amplificado, digitalizado com um conversor analógico/digital, 

formando a imagem na tela do computador (Figura 12). Os cintiladores típicos são o sulfito de 

gadolínio ativado por térbio (Gd2 O2 S:Tb) ou o iodeto de césio (CsI). O tamanho típico do 
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pixel é de 40µm, podendo ser encontrados sistemas com 10µm. Com a diminuição do pixel, 

aumenta a resolução da imagem, porém a sensibilidade de cada ponto diminui. 

 

 

 

Figura 11: Esquema de construção de um sensor baseado em CCD (Baseado em PASLER; VISSER, 2001). 

 

 

 

Figura 12: Esquema da formação da imagem com um sensor CCD intra-oral. 

 

 

Em odontologia os sistemas digitais baseados em CCD  são utilizados para 

radiografias intra-orais, panorâmicas e teleradiografias. Para diversos formatos de imagens 

são necessários sensores de tamanhos diferentes.   
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2.2.2  Sistemas de placas de fósforo 

 

 

Os sistemas digitais para aquisição de imagem baseados em placas de fósforo, também 

chamados de sistemas de fósforo foto-estimulado (PSP), são formados por placas com 

substâncias luminescentes com memória que armazenam a imagem latente produzida pela 

incidência do feixe de raios X. Após a placa ter sido exposta ao feixe de raios X, a imagem é 

produzida através da varredura de um feixe de laser na placa. Para tanto, a placa é colocada 

dentro de um “scanner” (Figura 13) e o feixe de laser ao incidir em cada ponto irá ceder 

energia aos átomos do fósforo acarretando a emissão de luz. Este processo é chamado de 

luminescência opticamente estimulada. A intensidade da luz emitida pelo fósforo é 

proporcional à dose de raios X recebida. 

Alguns scanners são na forma de tambor no qual as placas são rotacionadas em uma 

base e movimentadas em direção ao feixe do laser, na direção do eixo de rotação. A luz 

emitida pela placa é captada por uma fotomultiplicadora, convertida em sinal elétrico que é 

digitalizado através de um conversor analógico/digital e ordenado em uma matriz de pixel que 

está sincronizada com o modelo de movimento do scanner. 

  

 

 

 

A 
B 

Figura 13: Imagem do sistema de leitura de um equipamento com placa de fósforo (A); Esquema do 

funcionamento da placa de fósforo (B). 
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2.3  Qualidade da Imagem 

 

 

A qualidade da imagem, isto é, a adequada visualização das estruturas anatômicas é 

fundamental para o diagnóstico. Os fatores que afetam a qualidade incluem densidade, 

contraste, detalhe, tamanho e forma do objeto radiografado. Em radiografia panorâmica, estes 

fatores são influenciados tanto pelo posicionamento do paciente, como por fatores técnicos, 

como tensão do tubo de raios X, tempo de exposição, processamento radiográfico e fatores 

geométricos. Uma boa densidade e um bom contraste são necessários para que a imagem seja 

vista claramente e o detalhe é essencial no delineamento das margens entre os objetos e dentro 

dos mesmos (ROCKENBACH, 2006). Segundo Hendee (2002), a clareza da imagem é 

influenciada por cinco características fundamentais: nitidez, contraste, ruído, distorções e 

artefatos e é afetada por estas propriedades e como elas interagem umas com as outras. 

Para entender a influência do posicionamento do paciente no resultado final da 

imagem radiográfica, descreveremos alguns pontos importantes quanto ao correto 

posicionamento e as conseqüências da não observância deste aspecto. As Figuras 14 e 15 

mostram uma vista superior da cabeça e a região visualizada na radiografia panorâmica, 

respectivamente. Como foi dito anteriormente, na radiografia panorâmica o paciente 

permanece estacionário e o tubo de raios X e o porta chassi com o receptor de imagem giram 

ao redor dele, durante o ciclo de exposição e como conseqüência, a radiografia resultante 

apresenta uma imagem plana de uma superfície curva. Se o paciente for posicionado de forma 

inadequada no equipamento, determinadas estruturas se apresentarão aplainadas e estendidas 

ou sem nitidez, caso fiquem fora do campo focal, podendo dificultar a visualização de 

estruturas que precisam ser examinadas. O correto posicionamento do paciente é, portanto, 

um fator importante para garantir que as estruturas de interesse encontrem-se dentro do campo 

focal e conseqüentemente apresente um bom resultado radiográfico.  
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Figura 14: Vista superior da cabeça (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

 

Figura 15: Esquema para formação da imagem em radiografia panorâmica (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

A Figura 16 mostra de forma esquemática uma radiografia panorâmica com as 

principais estruturas anatômicas. A radiografia panorâmica possibilita avaliar estruturas como 

articulação temporo-mandibular, seios maxilares, canais mandibulares, fossas nasais, forame 

mentual, dentes e ossos. Permite ainda avaliação de variações anatômicas e patológicas em 

geral. 

Coluna

Mandíbula
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Figura 16: Imagem das principais estruturas anatômicas visualizadas na radiografia panorâmica. 

 (1) Sela túrcica; (2) Cabeça da mandíbula; (3) Meato auditivo externo; (4) Processo mastóide; (5) Processo estilóide; (6) 
Lâmina lateral do processo pterigóide; (7) Fissura pterigomaxilar; (8) Eminência articular; (9) Espinha nasal anterior; (10) 

Seio etmoidal; (11) Canal infra-orbital; (12) Forame infra-orbital; (13) Processo zigomático da maxila; (14) Forame incisivo 

ou nasopalatino; (15) Forame mandibular; (16) Forame mentual com canal mandibular; (17) Crista mentual; (18) Osso 
hióide; (19) Palato duro; (20) Arcadas dentárias; (21) Seio maxilar; (22) Fossa nasal; (23) Tubérculos geni; (24) Processo 

hamular; (25) Linha oblíqua externa; (26) Linha oblíqua interna ou milo-hioídea; (27) Arco zigomático; (28) Órbitas; (29) 

Septo nasal (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

Para um adequado posicionamento do paciente com as estruturas de interesse dentro 

do plano de corte, além do bloco de mordida que posiciona as arcadas, dois planos guiam o 

posicionamento da cabeça: o Plano Sagital Mediano e o Plano de Frankfourt, conforme 

mostra a  Figura 17. Estes planos devem coincidir com os indicadores luminosos de laser do 

equipamento para o correto posicionamento do paciente. 

 

 

Figura 17: Posicionamento correto da cabeça do paciente (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 
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Quando o paciente não é posicionado de forma correta, várias interferências podem 

ocorrer na imagem. Dentre os principais fatores responsáveis pelos erros de posicionamento 

do paciente para realização da radiografia panorâmica destacam-se: mau posicionamento da 

língua, erros de posicionamento no sentido ântero-posterior e inclinação da cabeça do 

paciente.  

As Figuras 18 e 19 mostram o efeito do mal posicionamento da língua. Quando a 

língua não fica posicionada encostando no palato (céu da boca) durante o exame, acarreta uma 

faixa escura na região superior da maxila, dificultado assim a visualização dos ápices 

radiculares. 

 

 

Figura 18: Mau posicionamento da língua (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

 

Figura 19: Posicionamento incorreto dos lábios e da língua. Área escura aparece na região superior da maxila. 

 

 

As Figuras 20 e 21 mostram as imagens obtidas quando um paciente é posicionado 

com o queixo deslocado para frente. O resultado é a imagem da coluna projetada na região de 
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ramo mandibular. Esta sobreposição de estruturas dificulta a visualização de estruturas nessas 

regiões.  

 

Figura 20: Paciente posicionado com o queixo para frrente em relação ao plano de corte (LANGLAND; 

LANGLAIS, 2002). 

 

 

Figura 21: Imagem da coluna projetada na região do ramo mandibular. 

 

 

Quando o paciente é posicionado com o queixo deslocado para trás em relação ao 

plano de corte, o resultado é uma radiografia com imagem fantasma dos ramos mandibulares 

e borramento na região anterior de maxila com falta de nitidez. As Figuras 22 e 23 

representam este tipo de erro. 

 

Figura 22: Paciente posicionado com o queixo para trás em relação ao plano de corte (LANGLAND; 

LANGLAIS, 2002). 
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Figura 23: Paciente posicionado com o queixo para trás em relação ao plano de corte, com imagem fantasma 

dos ramos mandibulares e falta de nitidez na região anterior da maxila. 

 

 

Outro erro comum ocorre quando o plano sagital mediano não é bem observado e o 

paciente apresenta inclinação lateral da cabeça, como mostra a Figura 24. A imagem 

radiográfica vai mostrar uma projeção mais elevada da cabeça da mandíbula e uma hemi-face 

apresenta-se maior que a outra, visualizada na Figura 25. 

 

Figura 24: Paciente posicionado com a cabeça inclinada (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

Figura 25: Imagem radiográfica mostrando assimetria e projeção mais alta da cabeça da mandíbula. 
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Também é comum a cabeça do paciente ficar inclinada para baixo ou para cima. A 

conseqüência disto é uma curva acentuada do plano de oclusão quando a cabeça está inclinada 

para baixo, como pode ser visualizado nas Figuras 26 e 27. O oposto ocorre quando a cabeça 

está inclinada para cima, dando o aspecto aplainado ou de curva reversa do plano oclusal, 

ilustrado nas Figuras 28 e 29.  

 

 

Figura 26: Paciente posicionado com a cabeça para baixo (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 

 

 

Figura 27: Imagem radiográfica mostrando curva acentuada do plano oclusal. 

 

 

Figura 28: Paciente posicionado com a cabeça para cima (LANGLAND; LANGLAIS, 2002). 
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Figura 29: Imagem radiográfica mostrando plano oclusal aplainado. 

 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as causas dos erros e as características visualizadas nas 

imagens de radiografias panorâmicas, descritos por Langland e Langlais (2002). 

 
Tabela 1: Principais causas de erros de posicionamento em radiografias panorâmicas e suas características, 

descritos por Langland; Langlais (2002). 

Erro de 

posicionamento 

Consequência na imagem 

Paciente com a 

cabeça deslocada 

para frente 

Dentes anteriores borrados e estreitos com pseudo-espaços 

Sobreposição da coluna cervical sobre o ramo 

Pré-molares se sobrepõem bilateralmente 

Paciente com a 

cabeça deslocada 

para trás 

Dentes anteriores borrados, largos 

Imagens fantasmas dos ramos, espalhamento das conchas nasais, orelhas e 

nariz, côndilos fora das bordas laterais do filme 

Mento muito 

inclinado para 

baixo 

Plano oclusal com curva excessiva 

Perda da imagem das raízes dos dentes anteriores inferiores 

Estreitamento da distância intercondilar e perda da cabeça dos côndilos na 

borda superior do filme 

Mento muito 

levantado 

Plano oclusal aplainado ou com curva reversa 

Perda da imagem das raízes dos dentes 

Aumento da distância intercondilar e perda da imagem da cabeça dos côndilos 

nas bordas do filme 

Sombra do palato duro maior e sobreposta aos ápices dos dentes superiores 

Cabeça girada Ampliação desigual entre os lados direito e esquerdo, particularmente dos 

dentes e dos ramos 

Sobreposição severa dos pontos de contato 
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Cabeça inclinada A mandíbula aparece inclinada na radiografia 

Distância desigual entre a mandíbula e o apoio do mento num dado ponto dos 

lados direito e esquerdo 

O côndilo de um dos lados se apresenta maior e mais alto que o do outro lado 

Posição 

"afundada" 

Imagem fantasma da coluna cervical sobreposta à região anterior 

Mento não 

apoiado no 

acessório de apoio 

específico 

Seio maxilar não visível na radiografia 

Côndilos com a parte superior cortada 

Distância excessiva entre as bordas inferiores da mandíbula e da radiografia 

Guia de mordida 

não usada 

Bordas incisais e oclusais dos dentes superiores e inferiores sobrepostas 

Língua separada 

do palato 

Radioluscência relativa obscurecendo os ápices dos dentes superiores (espaço 

aéreo palatoglosso) 

Lábios 

entreabertos 

Radioluscência relativa na porção coronária dos dentes superiores e inferiores 

Movimento do 

paciente 

Esboço ondulado do córtex da borda interna da mandíbula 

Borramento da imagem acima da cortical ondulada 

 

Rushton et al. (1999) avaliaram 1.813 radiografias panorâmicas na Inglaterra e País de 

Gales para identificar a frequência de erros e quais destes erros eram diretamente responsáveis 

pela não aceitação da radiografia para diagnóstico. As radiografias foram classificadas em 

excelentes, aceitáveis e inaceitáveis. Somente 0,8% das radiografias foram classificadas como 

excelentes; 66,2% foram aceitáveis e 33% corresponderam às radiografias inaceitáveis. Os 

principais motivos que contribuíram diretamente para não aceitação foram erros de 

posicionamento no sentido ântero-posterior, baixa densidade e baixo contraste. Neste trabalho 

o autor observou erros relacionados à técnica e ao processamento radiográfico. 

Al-Faleh (2005) avaliou os principais erros de posicionamento associados à 

radiografia panorâmica em 500 imagens e classificou os erros em seis tipos principais: 

posicionamento errado da língua em relação ao palato; paciente posicionamento mais abaixo 

no equipamento; cabeça inclinada para trás; paciente posicionado com o queixo posicionado 

para trás em relação ao plano de corte; cabeça inclinada para frente; paciente posicionado com 

o queixo para frente em relação ao plano de corte. Das 500 radiografias panorâmicas 

avaliadas, 468 (93,6%) apresentaram um ou mais erros associados. O erro mais comum 

observado (81,8%) foi relacionado ao mau posicionamento da língua, resultando na imagem 

do espaço aéreo palatoglosso projetado sobre os ápices das raízes dos dentes maxilares. O 

autor associou este alto índice à falta de orientação adequada dos pacientes pelo técnico. 
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Silva e colaboradores (2007) avaliaram a frequência dos erros na aquisição de 

radiografias panorâmicas de 330 radiografias que foram repetidas em um serviço de 

radiologia odontológica, ou seja, foram consideradas inaceitáveis para o diagnóstico. Os 

exames foram avaliados por dois examinadores e foi encontrada uma taxa de repetição de 

8,6% dos exames com uma média de 2,0 erros por radiografia. Os erros mais freqüentes 

foram relacionados ao posicionamento do paciente. Contudo, foram encontradas falhas 

resultantes do incorreto ajuste dos parâmetros de irradiação. O posicionamento anterior do 

paciente em relação ao plano de corte e a cabeça inclinada foram os erros mais comuns 

(aproximadamente 25% das radiografias). 

Quanto aos critérios técnicos que influenciam a qualidade da imagem, há na literatura 

trabalhos que visam analisar tanto os sistemas convencionais quanto digitais. A avaliação da 

imagem pode ser realizada de forma objetiva, quando utiliza medições físicas e de forma 

subjetiva, utilizando critérios clínicos de avaliação.  

Em relação aos critérios clínicos de qualidade da imagem, Gijbels et al. (2000) 

realizaram um estudo onde compararam a qualidade da imagem de radiografias panorâmicas 

convencionais com radiografias panorâmicas adquiridas em um sistema digital de aquisição 

direta. Utilizaram neste estudo dois equipamentos convencionais (Cranex Tome e 

Orthopantomograph 10) e um digital (Orthophos DS Ceph). De cada equipamento, foram 

avaliadas 54 imagens sendo que no sistema digital foram avaliadas ainda as imagens 

utilizando filtros para tratamento de imagens. As imagens foram analisadas por quatro 

radiologistas e foram utilizados escores de 1 a 4 de acordo com os critérios descritos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Escores e critérios de classificação das imagens (GIJBELS, 2000). 

Escore Critério 

1 

2 

3 

4 

Não visualização de estruturas significantes, não é possível o diagnóstico 

Somente detalhes amplos visualizados, diagnóstico duvidoso 

Pequenos detalhes visualizados, diagnóstico provavelmente possível 

Detalhes finos visualizados, diagnóstico definitivamente possível 

 

 

 

As estruturas avaliadas foram os ossos periapicais e cristas ósseas alveolares de maxila 

e mandíbula nas regiões de incisivos, pré-molares e molares. A mandíbula foi mais bem 

visualizada, sendo a região de molares a que apresentou escores mais altos, como demonstra a 

Figura 30.  
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Figura 30: Gráfico dos resultados obtidos através da média dos examinadores para cada equipamento em função 

da região examinada (GIJBELS, 2000). 

 

Neste trabalho, os autores concluíram que a qualidade da imagem obtida com os 

sistemas convencionais foi melhor do que a obtida com o sistema digital. Dos três filtros 

utilizados (alisamento, nitidez e contraste), apenas o filtro de contraste apresentou diferença 

significativa em relação às imagens não tratadas. Contudo, vale lembrar que neste estudo, 

nem todas as ferramentas para manipulação das imagens no sistema digital foram 

disponibilizadas, o que significa que a capacidade total do sistema digital não foi investigada.  

Com o objetivo de comparar as imagens de sistemas panorâmicos convencionais e 

digitais, Peker e colaboradores em 2009 realizaram um estudo utilizando um equipamento 

panorâmico convencional (Trophy OP100) e um digital (Orthoralix 9200DDE). No sistema 

convencional foram usadas telas intensificadoras tipo regular e média e o sistema digital 

possuía sensor tipo CCD. Em relação ao sistema digital, não houve manipulação das imagens. 

Participaram da pesquisa 45 pacientes, divididos em três grupos de 15 pessoas cada. Foram 

obtidos 2 exames de cada paciente, onde para cada paciente foram utilizados 2 sistemas de 

acordo com os grupos. A Tabela 3 mostra os grupos e as condições utilizadas no estudo. 
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Tabela 3: Descrição dos grupos quanto aos receptores de imagem utilizados e aos parâmetros de irradiação 

(PEKER et al., 2009). 

Grupo Sistemas 
Parâmetros de irradiação 

Tensão (kV) Corrente (mA) 

1 

Convencional com tela 

intensificadora tipo regular 
66 12 

Convencional com tela 

intensificadora tipo média 
66 16 

2 

Convencional com tela 

intensificadora tipo regular 
66 12 

Digital com sistema CCD 

 
70 4 

3 

Convencional com tela 

intensificadora tipo média 
66 16 

Digital com sistema CCD 

 
70 4 

 

 

Foram analisadas 21 estruturas anatômicas e 11 achados patológicos comumente 

visualizados em radiografias panorâmicas, mostrados na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Estruturas anatômicas e achados patológicos avaliados (PEKER et al., 2009). 

Estruturas anatômicas  Achados patológicos 

1. Espinha nasal anterior 

2. Eminência articular 

3. Cabeça da mandíbula 

4. Processo coronóide 

5. Espaço articular 

6. Meato acústico externo 

7. Linha oblíqua externa 

8. Soalho do seio maxilar 

9. Concha nasal inferior 

10. Córtex inferior 

11. Lâmina dura 

12. Canal mandibular 

13. Seio maxilar 

14. Tuberosidade maxilar 

15. Forame mentual 

16. Septo nasal 

17. Crista óssea alveolar 

18. Espaço do ligamento periodontal 

19. Processo estilóide 

20. Arco zigomático 

21. Osso zigomático 

1. Cálculo dental 

2. Cáries 

3. Cistos e tumores – lesões 

4. Fratura da cabeça da mandíbula 

5. Dente impactado 

6. Preenchimento além do canal radicular 

7. Lesão periapical 

8. Fratura radicular 

9. Raiz residual 

10. Corpo estranho 

11. Preenchimento aquém do canal 

radicular 
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Os avaliadores foram três radiologistas e foram dadas as seguintes pontuações: -1 para 

não visível ou dificilmente visível; 0 para parcialmente visível e 1 para bem visível. Nos três 

grupos avaliados, os autores não encontraram diferenças significativas, tanto das estruturas 

anatômicas quanto dos achados patológicos indicando que a visualização para diagn´sotico 

não difere quanto ao sistema de imagem utilizado. 

Quanto à visualização das imagens digitais, Casanova e colaboradores (2002) 

realizaram um estudo para verificar a qualidade das imagens panorâmicas digitais adquiridas 

com diferentes resoluções – 150 e 300 dpi (pontos por polegada) - utilizando o sistema digital 

DenOptix (Gendex Dental X Ray) que obtém imagens radiográficas por meio de placas de 

armazenamento de fósforo. Os objetos de estudo foram quatro crânios macerados dos quais se 

avaliou as estruturas do lado direito e esquerdo separadamente, de forma a resultar em oito 

imagens. Participaram como examinadores cinco radiologistas.  

As estruturas selecionadas para avaliação foram forame mentoniano, canal naso-

lacrimal, lâmina lateral do processo pterigóide e fissura zigomático temporal. Na metodologia 

de análise, o examinador poderia fazer uso do recurso de Zoom em até duas vezes. Cada 

examinador analisou cada imagem separadamente, estabelecendo o seguinte escore: 0 – 

estrutura não visível; 1 – estrutura parcialmente visível; 2 – estrutura visível, sendo isto para 

cada estrutura indicada. 

As imagens foram armazenadas no formato TIFF e JPEG e avaliadas com 150 e 300 

dpi. Os resultados não mostraram diferença estatisticamente significante em relação à 

resolução da imagem na maioria dos casos, com exceção de estruturas mais discretas que 

foram mais bem visualizadas nas imagens com 300 dpi. Com base nos resultados, concluíram 

que imagens de 150 e 300 dpi, de um modo geral, apresentaram-se equivalentes em relação à 

qualidade de imagem. Todavia, de forma geral, o uso de formato comprimidos no 

arquivamento da imagem gerou perda na qualidade clínica da imagem. 

Em relação à avaliação objetiva da imagem, uma maneira de analisar a qualidade é 

através da razão sinal-ruído diferencial (SdNR). Tal grandeza foi proposta por Samei et al. 

(2005), para analisar imagens digitais médicas e visa analisar a relação entre o sinal para a 

formação da imagem e o ruído no sistema digital. Analisando a razão entre o sinal e o ruído é 

possível estimar sua influência na visualização da imagem. Assim, quanto maior for a SdNR, 

maior é a qualidade de visualização de detalhes que a imagem apresentará.  (SILVA, 2008). 

Segundo Bonzoumet (2004), o contraste em uma imagem radiográfica depende 

fundamentalmente da razão sinal-ruído, de modo que o melhor contraste é alcançado a valores 

mais altos de SdNR. Contudo, aumentando a SdNR também aumenta o risco para o paciente 
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devido ao aumento da dose de radiação. Consequentemente, a SdNR e a dose de radiação para 

o paciente devem ser consideradas em conjunto em um esquema de otimização. 

 

 

2.4  Dosimetria de paciente em Radiografia Panorâmica 

 

 

Como se sabe, as exposições do ser humano à radiação ionizante proveniente de fontes 

artificiais são na maior parte devido a aplicações médicas das radiações. Por esta razão, é 

necessário o controle da dose recebida pelo paciente, bem como a otimização dos 

procedimentos utilizados. 

As grandezas utilizadas para a dosimetria do paciente são as seguintes: 

- Kerma-ar incidente (Ki) 

- Kerma-ar na entrada da pele (Ke) 

- Produto kerma-ar pela área (PK,A) 

- Produto kerma-ar pelo comprimento (PK,L) 

Neste trabalho, a nomenclatura utilizada para as grandezas dosimétricas será baseada 

no Documento 457 da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2007).  

O kerma-ar incidente corresponde ao kerma-ar no ar medido no centro do feixe de 

raios X e na posição correspondente à superfície da pele do paciente ou do simulador 

(fantoma). Somente a radiação incidente no paciente ou fantoma é incluída, sem considerar o 

fator de retroespalhamento. O kerma-ar incidente é expresso em gray (Gy). 

O kerma-ar na entrada da pele é definido como o kerma-ar, no centro de feixe de 

radiação, no ponto de intersecção do feixe de raios X com a superfície da pele do paciente, 

levando em consideração o fator de retroespalhamento do paciente. Para sua determinação, 

pode-se utilizar dosímetros termoluminescentes (TLD) devidamente calibrados, posicionados 

na pele do paciente ou de um fantoma, ou realizar medidas com câmaras de ionização no ar 

no centro do feixe de raios X, e depois corrigir as leituras para o ponto correspondente à pele 

do paciente,  levando-se em conta o fator de retroespalhamento.  

A grandeza recomendada em radiografia panorâmica, segundo o Technical Report 457 

da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2007) é o PK,A, determinado a partir do 

produto kerma-ar pelo comprimento ou PK,L. O PK,L é a integral do kerma-ar no ar medido na 

frente da fenda do colimador secundário sobre uma linha de comprimento L. No documento 

da IAEA (2007) recomenda-se a utilização da câmara de ionização do tipo lápis para 

determinação do PK,L. A Figura 31 mostra uma câmara de ionização lápis posicionada na 
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frente do colimador secundário do equipamento panorâmico para medida do PK,L. A unidade 

do PK,L é o J.kg
-1

.m, ou seja, Gy.m. 

 

 

Figura 31: Câmara de ionização posicionada na frente do colimador secundário. 

 

 

Trabalhos de Napier (1999) realizados no período de julho de 1997 a março de 1998, 

nos quais foram avaliados 387 equipamentos de radiografia panorâmica mostraram os valores 

do produto kerma-ar pelo comprimento apresentados na Figura 32. O “National Radiological 

Proteccion Board (NRPB) baseado neste resultado estabeleceu o valor de 65 mGy.mm, 

correspondendo ao terceiro quartil, como valor de referência em radiografia panorâmica no 

Reino Unido, para paciente adulto. 

 

 

Figura 32: Distribuição do produto kerma-ar pelo comprimento de 387 equipamentos, avaliados por Napier 

(NAPIER, 1999). 
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Outro método para medir o produto kerma-ar pelo comprimento é o de utilizar um 

conjunto de dosímetros termoluminescentes (TLD) em lugar da câmara de ionização tipo 

lápis. A desvantagem do uso de TLD é que a sua leitura não é imediata, pois requer que os 

dosímetros sejam levados ao laboratório para seu processamento. 

Williams e Montgomery (2000) utilizaram dosímetros TL para estimar o valor do PK,L 

de 16 equipamentos de raios X panorâmico. Em cada equipamento utilizaram um conjunto de 

22 TLDs que foram enfileirados no interior de um tubo plástico, o qual foi posicionado 

perpendicularmente à fenda do colimador secundário. Nas extremidades da fenda, foram 

colocados filmes radiográficos a fim de estimar as dimensões do campo de radiação. 

Realizaram medidas utilizando diferentes parâmetros de irradiação. A partir dos resultados foi 

possível obter o perfil de distribuição da dose no campo de radiação, como mostrado na 

Figura 33. A partir do perfil de dose foram obtidos os valores de dose máxima, (Dmax), dose 

integral (Dint) e largura total na metade da altura máxima (FWHM) e foi calculado o valor do 

produto kerma-ar pelo comprimento através da  relação:  

 

                             (1) 

       

 

Figura 33: Exemplo do perfil de distribuição de dose (WILLIAMS; MONTGOMERY, 2000). 

 

 

Os valores médio e o terceiro quartil do PK,L obtidos por Williams e Montgomery 

(2000) foram 65,2 mGy.mm e 75,8 mGy.mm, respectivamente. Estes valores foram 14% mais 

altos que os encontrados por Napier (1999) (57,4 mGy.mm e 66,7 mGy.mm, 

respectivamente). Os autores associaram esta diferença às variações sistemáticas no método 

Distância  em relação ao início do tubo com TLD (mm)

FWHM
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de medida. O valor médio do PK,A, obtido pela multiplicação da Dint pela altura do feixe, para 

um adulto padrão foi de 113 mGy.cm
2
, com um intervalo de 47 a 153 mGy.cm

2
 e o terceiro 

quartil foi de 139 mGy.cm
2
. Este valor (113 mGy.cm

2
) foi encontrado por Perisinakis et al. 

(2004), na condição de 66 kV e 240 mAs. 

Isoardi e Ropolo (2003) mediram o produto kerma-ar pelo comprimento em 

equipamentos panorâmicos utilizando câmara de ionização tipo lápis e também dosímetros 

termoluminescentes e compararam as leituras obtidas com os dois métodos. Foram realizadas 

medidas em cinco equipamentos panorâmicos com os parâmetros de exposição definidos para 

um paciente adulto médio. Para as medidas, a câmara de ionização e os TLDs foram 

posicionados na frente e perpendicular à fenda do colimador secundário. Os autores não 

informaram se os equipamentos possuíam sistema de aquisição convencional ou digital.  

Neste estudo, os TLDs foram usados para medir a dose máxima (Dmax) e um filme foi 

usado para medir a FWHM. Os resultados obtidos com o método da câmara de ionização tipo 

lápis apresentaram resultados próximos aos obtidos com TLDs, como mostra a Tabela 5. 

 

Tabela 5: Dados obtidos na medida do produto kerma-ar pelo comprimento utilizando câmara de ionização tipo 

lápis (CI) e dosímetros termoluminescentes em pacientes adultos médios. (ISOARDI; ROPOLO, 2003) 

Eq.* Fabricante Modelo kVp mAs 
PK,L c/ CI 

(mGy.mm) 

D 

(mGy) 

FWHM 

(mm) 

PK,L (D x 

FWHM) 

(mGy.mm) 

1 SIAS 
Planmeca 

PM 2002 
68 126 56,7 14,8 4,0 59,2 

2 SIAS 
Planmeca 

PM 2002 
70 108 57,1 18,6 3,3 61,4 

2 SIAS 
Planmeca 

PM 2002 
70 108 57,1 18,1 3,3 59,6 

2 SIAS 
Planmeca 

PM 2002 
70 108 57,2 18,3 3,3 60,3 

3 Siemens 
Orthophos 

 
64 225,6 62,1 19,8 3,0 59,4 

4 FIAD 
Rotograph 

230 
70 130 173,6 45,6 3,6 164 

5 Philips 
Orthoralix 

C 
71 256,2 74,1 18,4 3,9 71,9 

5 Philips 
Orthoralix 

C 
71 256,2 74,1 18,6 3,9 72,5 

5 Philips 
Orthoralix 

C 
71 256,2 70,9 19 3,9 74,3 

5 Philips 
Orthoralix 

C 
71 256,2 70,9 19,9 3,9 77,5 

5 Philips 
Orthoralix 

C 
71 256,2 75,2 18,4 3,9 71,9 

5 Philips 
Orthoralix 

C 
71 256,2 75,2 18,7 3,9 72,8 

* Eq.: equipamento  
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 Estes resultados mostraram que os métodos de TLD e CI concordam dentro de 8,6%. 

Estudo similar foi realizado por Perisinakis e colaboradores em 2004. As exposições 

foram realizadas no Cranex Tome (Soredex, Helsinki, Finland), um equipamento panorâmico 

convencional. O PK,L foi medido em variadas condições de exposição através de uma câmara 

de ionização tipo lápis e também com TLDs. A câmara foi posicionada perpendicularmente e 

no centro do colimador primário. Os resultados mostraram que para as mesmas condições de 

irradiação, os resultados obtidos com a câmara de ionização lápis foram até 11% maiores do 

que os obtidos com TLD, como mostram os dados da Tabela 6. 

 

 

Tabela 6: Valores do produto kerma-ar pelo comprimento obtidos com câmara de ionização lápis e com 

dosímetros termoluminescentes em diferentes condições de irradiação. (PERISINAKIS et al., 2004) 

Tensão 

(kV) 

Produto 

corrente x 

tempo (mAs) 

PK,L c/ CI 

(mGy.mm) 

PK,L c/TLD 

(mGy.mm) 

Diferença  

% 

63 240 293 291 1 

66 240 341 320 6 

70 240 390 351 10 

73 240 428 383 11 

77 190 388 346 11 

81 150 388 314 7 

 

Os autores atribuíram esta diferença ao limitado comprimento da matriz de TLD, 

comparado com a câmara de ionização lápis e à resolução espacial limitada para a 

determinação do perfil de dose estimado usando a matriz de TLDs. 

A partir do valor de PK,L é possível estimar o produto kerma-ar pela área, 

multiplicando o valor do PK,L obtido com a câmara de ionização tipo lápis pela altura do feixe 

de raios X (H), medida com filme no local onde foi posicionada a câmara de ionização. O 

produto kerma-ar pela área corresponde à integral do kerma-ar sobre a área do feixe de raios 

X em um plano perpendicular ao feixe (IAEA, 2007). A unidade é o J.kg
-1

.m
2
 ou seja, Gy.m

2
 

e é definido como: 

                 (2) 

        

 

onde:  PK,L é o produto kerma-ar pelo comprimento 

 H é a altura do campo de radiação medida na fenda do colimador secundário 
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Outra forma de se obter o PKA é utilizando a câmara de ionização de transmissão 

(medidor KAP) acoplada ao eletrômetro e posicionada no equipamento panorâmico, cobrindo 

todo o feixe de raios X, como mostra a Figura 34. Uma vantagem deste método é que o 

medidor é fixado na saída do feixe, próximo ao tubo de raios X e as medidas podem ser 

efetuadas durante a aquisição do exame, na presença do paciente, sem que interfira na 

imagem ou na dosimetria. 

 

 

Figura 34: Medidor KAP posicionado em um equipamento panorâmico para medida do PK,A. 

 

 

 

Trabalhos de Tierris e colaboradores (2004) avaliaram o produto kerma-ar pela área 

em 62 equipamentos panorâmicos e em 20 equipamentos intra-orais com o objetivo de 

comparar os valores do PK,A nestas duas técnicas. Para isso, utilizaram um medidor KAP, 

modelo Vacudap 2000, que foi posicionado na saída do feixe de raios X. As medidas foram 

realizadas durante os exames dos pacientes, que foram divididos em três grupos: homens, 

mulheres e crianças. Os parâmetros de exposição utilizados (tensão e produto corrente x 

tempo) foram registrados e os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 7.  
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Tabela 7: Resultado das médias dos valores de PK,A em 62 equipamentos panorâmicos (TIERRIS et al., 2004). 

Exposição 
Tensão (kV) 

Média 

Produto corrente 

x tempo (mAs) 

Média 

Média PK,A 

(mGy.cm
2
) 

PK,A - Níveis de referência  

3º quartil (mGy.cm
2
) 

Homem  72,4 159,6 101 117 

Mulher  68,3 150,49 85 97 

Criança  64,3 143,56 68 77 

 

 

Os mesmos autores, a fim de fazer uma comparação entre os valores de PK,A para 

radiografia intra-oral e panorâmica, utilizaram o valor de tensão de 70 kV. O resultado foi de 

75 mGy.cm
2
, o que corresponde a aproximadamente duas vezes o valor de uma única 

exposição intra-oral (34 mGy.cm
2
). Como vantagens do medidor KAP, os autores observaram 

que ele pode ser facilmente utilizado e montado no equipamento panorâmico, pode ser 

utilizado durante a aquisição do exame do paciente em tempo real e apresentaram resultados 

semelhantes a outros métodos de medida. 

Em 2005, Helmrot e Carlsson realizaram estudo semelhante utilizando o medidor KAP 

(Doseguard 100, RTI Electronics AB, Suécia) em sistemas convencionais de aquisição de 

imagem (periapical e panorâmico) em diferentes condições de irradiação. Em radiografia 

panorâmica, o PK,A foi avaliado através do medidor KAP e comparado com os valores de PK,A 

obtidos através da medida do PK,L multiplicado pela altura do feixe. A Tabela 8 mostra os 

dados desta pesquisa no equipamento panorâmico. O Programa 1 é geralmente usado para 

adultos e o Programa 2 para crianças. 

 

 
Tabela 8: Resultados obtidos com o medidor KAP em equipamentos panorâmicos  

(HELMROT; CARLSSON, 2005). 

Programa 

(Nº) 

Tensão 

(kV) 

Produto 

corrente x 

tempo (mAs) 

PK,A 

Medido 

(mGy.cm
2
) 

PK,L 

(mGy.cm) 

Altura 

do feixe 

(cm) 

PK,A 

calculado 

(mGy.cm
2
) 

Desvio 

(%) 

1 74 110,4 92 7,0 13,3 94 2 

1 72 110,4 87 6,8 13,3 90 3 

1 70 110,4 83 6,2 13,3 82 0 

2 70 92,4 60 5,5 11,3 62 4 

1 68 73,6 52 3,9 13,3 53 1 

2 68 61,6 38 3,3 11,3 38 -1 

1 66 73,6 48 3,9 13,3 52 7 

2 66 61,6 35 3,3 11,3 37 5 

1 64 92 57 4,3 13,3 58 1 

2 64 77 40 3,6 11,3 41 3 
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1 62 147,2 85 6,7 13,3 89 5 

2 62 123,2 61 5,7 11,3 64 5 

1 60 147,2 78 6,3 13,3 83 6 

2 60 123,2 57 5,4 11,3 60 6 

 

 

Os resultados mostraram um desvio entre os valores de PK,A medidos e calculados, 

inferior a 7 %, indicando que as medidas com o medidor KAP apresentam resultados 

concordantes com os resultados calculados a partir do PK,L para radiografias panorâmicas. 

Mais recentemente, um estudo dosimétrico foi realizado na Alemanha para 

determinação de níveis de referência em radiografia panorâmica (POPPE et al., 2007). Foram 

analisadas 50 unidades panorâmicas, tanto em sistemas convencionais quanto digitais, através 

do medidor KAP (Diamentor M4; PTW-Freiburg, Alemanha). Durante as medições, a câmara 

de ionização foi colocada em frente ao colimador primário. Para cada unidade panorâmica, 

quatro programas diferentes diferindo a tensão, a corrente e o tempo de exposição foram 

avaliados. Os programas diferiam em função do paciente cujos parâmetros eram determinados 

para criança, homem, mulher e uma quarta classificação foi dada para pacientes adultos com 

dimensões acima do adulto padrão, chamado neste estudo de adulto grande, independente do 

sexo. Foram calculados então a média, desvio padrão e terceiro quartil, como mostram os 

resultados da Tabela 9. Como recomenda o Documento 109 da Comissão Européia, foi 

adotado o terceiro quartil para determinação dos níveis de referência. A partir destas medidas, 

os níveis de referência propostos para adulto grande, homem, mulher e criança foram 101, 87, 

84 e 75 mGy.cm
2
, respectivamente. 

 

 

Tabela 9: Valores de PK,A (média, desvio padrão e 3º quartil) para os programas: adulto grande, homem, mulher 

e criança (POPPE et al., 2007). 

Programa 

 

Tensão do 

tubo (kV) 

Corrente do 

tubo (mA) 

Tempo de 

exposição (s) 

PK,A (mGy.cm
2
) 

Média 
3º 

quartil 

Desvio 

padrão 

Adulto grande 73,1 11,6 15,3 85,7 101,4 28,0 

Homem 69,5 11,7 15,3 76,4 87,0 24,0 

Mulher 67,5 11,7 15,3 71,6 84,4 24,3 

Criança 63,5 11,1 15,0 59,3 75,4 23,7 
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 Os autores utilizaram ainda coeficientes de conversão sugeridos por outros 

pesquisadores para estimar a dose efetiva a partir dos níveis de referência propostos, como 

mostra a Tabela 10. Em relação a estes estudos, verificaram diferença de um fator de 3,5 e um 

fator de 2,6 dos valores encontrados por Visser (apud POPPE et al., 2007), comparado com os 

resultados obtidos por Williams e Montgomery (2000) e de Helmrot e Carlsson (2005), 

respectivamente. Esta diferença nos coeficientes de conversão publicados por diferentes 

autores pode ser resultado de diferentes técnicas de medida utilizadas e diferentes cálculos 

adotados para determinar a dose efetiva, mostrando não concordância entre as medidas e os 

resultados. 

 

Tabela 10: Doses efetivas relacionadas aos níveis de referência para os diferentes programas, calculados a partir 

de coeficientes de conversão propostos por diferentes autores (POPPE et al., 2007). 

Programa 

Nível de 

referência 

(mGy.cm
2
) 

Dose efetiva (µSv) 

Williams e 

Montgomery 

Helmrot e 

Carlsson 

Visser 

Adulto grande  101 6,1 8,1 21,2 

Homem  87 5,2 7,0 18,3 

Mulher  84 5,0 6,7 17,6 

Criança  75 4,5 6,0 15,8 

 

 

A grandeza dosimétrica utilizada para exames de radiografia panorâmica varia com os 

autores, assim como a metodologia utilizada para determinação do PK,L e do PK,A e os 

parâmetros utilizados para realização da dosimetria.  

Outros trabalhos (LECOMBER; FAULKNER, 1998; LECOMBER et al., 2000; 

GIJBELS et al., 2001; COHNEN et al., 2002; LUDLOW et al., 2003; MORTAZAVI et al., 

2004; OLIVEIRA, 2004; GIJBELS et al., 2005; SILVA et al., 2008; GAVALA et al., 2009) 

foram realizados utilizando TLDs e fantomas ou TLDs fixados no paciente, no sentido de 

avaliar a dose associada aos exames de radiodiagnóstico. Estimar os riscos do uso da radiação 

para pacientes tornou-se uma prática comum, combinando as doses nos órgãos e a dose 

efetiva e utilizando-se os fatores de peso do tecido, recomendados pela ICRP. Os fatores de 

peso do tecido são escolhidos para refletir a contribuição de cada órgão para o risco total de 

efeitos estocásticos de câncer induzido pela radiação e de efeitos hereditários. (WALL, 2004) 

Lecomber e Faulkner (1998) avaliaram através de dosímetros termoluminescentes as 

doses órgão e dose efetiva  obtidas nos 12 programas existentes no equipamento panorâmico 

Siemens Orthophs para aquisição de imagens da região orofacial. Utilizaram para isto, um 

fantoma antropomórfico, distribuindo TLDs em 19 pontos anatômicos relevantes para a 
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região de cabeça e pescoço e medindo a dose órgão para cada programa. A dose efetiva (E) 

foi calculada de acordo com a equação definida pela ICRP-60 (1990), dada por E =       , 

onde HT é a dose equivalente média no tecido ou órgão e WT é o fator de peso do tecido. As 

glândulas parótidas apresentaram maiores doses na maioria das medidas neste estudo e a dose 

efetiva foi mais alta no programa que realiza dupla exposição da ATM
4
. Os autores entendem 

que a dose efetiva (E) subestima o risco de câncer em radiografia de cabeça e pescoço como 

um todo, devido à exclusão de órgãos altamente irradiados (tecido salivar) de seu cálculo e 

sugerem a inclusão da glândula salivar nestes cálculos. 

Em 2005 Gijbels e colaboradores publicaram seus estudos em cinco equipamentos 

panorâmicos digitais, sendo quatro deles com tecnologia CCD e um com placa de fósforo. O 

objetivo deste estudo foi comparar as doses de radiação geradas por cinco diferentes unidades 

panorâmicas digitais. Para isso, utilizaram um fantoma (Rando; Alderson Research 

Laboratories, NY) e TLDs posicionados no interior do fantoma. Os parâmetros de exposição 

utilizados foram os sugeridos pelos fabricantes dos equipamentos. Os resultados de dosimetria 

podem ser vistos na Tabela 11, onde se observa valores de dose órgão bem mais altos nas 

glândulas salivares em todos os equipamentos. 

 

 
Tabela 11: Dose absorvida nos órgãos (µGy) e dose efetiva (µSv) de exames realizados em equipamentos 

panorâmicos (GIJBELS et al., 2005). 

Órgão 
Dose órgão (µGy) 

Eq. 1* Eq. 2 Eq. 3 Eq. 4 Eq. 5 

Osso  5,3 7,7 4,0 11,5 6,0 

Osso medular  5,7 8,2 4,6 12,1 6,2 

Esôfago  3,8 1,4 2,6 1,4 3,1 

Pulmão  0,4 0,3 1,1 0,5 0,4 

Tireóide  29,4 52,2 25,0 35,9 10,4 

Cérebro  32,9 23,3 10,1 85,7 34,3 

Timo 0,5 3,1 6,6 3,1 0,6 

Glândulas salivares  206,6 327,7 126,1 410,1 109,9 

Pele  2,5 4,1 1,6 - 0,1 

Retina  7,4 4,0 2,0 5,2 5,9 

Dose efetiva (µSv) 8,1 12,3 5,5 14,9 4,7 

Dose efetiva por mAs (µSv/mAs) 0,14 0,11 0,17 0,12 0,10 

* Sistema de placa de fósforo. 

 

As maiores doses foram encontradas nas glândulas salivares (109,9 – 410,1 µGy). 

Portanto, a esses órgãos foram atribuídos um fator de peso individual de 0,025 como sugere 

                                                 
4
 ATM – Articulação Temporo-mandibular 
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os estudos de Lecomber et al. (2000) para o cálculo da dose efetiva. A dose efetiva variou 

entre 4,7 e 14,9 mSv. É uma variação alta, considerando que todos os equipamentos eram 

novos e utilizavam sistema digital. Este fato pode estar associado aos diferentes parâmetros de 

exposição utilizados. Quando os resultados são analisados por unidade de exposição (corrente 

e tempo ou o produto corrente tempo), uma variação de 0,10 a 0,17 mSv por mAs foi 

encontrada. Não houve uma diferença clara entre os equipamentos com CCD ou com placa de 

fósforo. 

Para permitir a comparação dos resultados com estudos anteriores que avaliaram tanto 

sistemas convencionais quanto digitais, os autores também calcularam a dose efetiva seguindo 

as recomendações da ICRP 60. Quando as glândulas salivares não foram incluídas no cálculo, 

as doses efetivas foram cerca de três vezes menores. Quando comparados os sistemas digitais 

e convencionais, foi visto que há uma tendência de doses mais baixas de radiação nos 

sistemas digitais (dose efetiva pela ICRP60 de 4,1 mSv para sistemas digitais em comparação 

com 6,8 mSv em média para os sistemas convencionais). Dados normalizados pelo produto 

corrente tempo mostraram um intervalo de 0,040 a 0,047 mSv.mAs
-1

 para os sistemas 

convencionais e 0,027 a 0,076 mSv.mAs
-1

 para os sistemas digitais. O intervalo maior 

associado aos sistemas digitais mostra que nem sempre é simples perceber através da imagem 

se o sistema está otimizado em termos de dose. Os autores sugerem mais estudos combinando 

dose e qualidade da imagem nos sistemas digitais. 

 Com este objetivo, em 2001, Gijbels e colaboradores realizaram um estudo para 

comparar a dose absorvida em radiografia panorâmica convencional e digital e examinar se 

pequenas variações na exposição afetariam a qualidade da imagem em diferentes patologias. 

As doses órgão foram medidas com dosímetros termoluminescentes que foram 

acondicionados em plástico e inseridos através de incisão no centro da glândula tireóide, nos 

olhos direito e esquerdo, no centro das glândulas submandibulares direita e esquerda, no lobo 

interno das glândulas parótidas direita e esquerda e na pele (na ponta do nariz) em duas 

cabeças de cadáveres humanos. Foram utilizadas três diferentes configurações de exposição: 

70 kV, 120 mAs; 77 kV, 75 mAs e 81 kV, 60 mAs.   

O resultado deste estudo mostrou que em relação à dose absorvida nos órgãos, doses 

baixas foram encontradas na tireóide, olhos e pele. As glândulas submandibulares receberam 

maior dose, seguida pelas glândulas parótidas. Os olhos direito e esquerdo receberam doses 

similares, enquanto que as glândulas submandibulares e parótidas direita e esquerda variaram, 

como demonstra a Figura 35. No geral, houve uma tendência para doses mais baixas para as 
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glândulas submandibulares na configuração de tensões mais elevadas e valores do produto 

corrente tempo mais baixos.  

 

 
Figura 35: Resultado das doses órgão (µGy) nas condições de exposição 

1) 70 kV e 120 mAs; 2) 77 kV e 75 mAs; 3) 81 kV e 60 mAs. (GIJBELS, 2001) 

 

 

Ao mesmo tempo, um fantoma foi preparado com um crânio seco revestido de acrílico 

para simular o tecido mole e foi utilizado para avaliação subjetiva da imagem. Dois conjuntos 

de imagens foram obtidos nos três conjuntos de exposições, um com filme e um com placas 

de armazenamento de fósforo. Três radiologistas avaliaram as imagens utilizando uma 

pontuação de 1 a 5, apresentada da Tabela 12.  

 

 

Tabela 12: Classificação dada por Gijbels quanto à visibilidade de estruturas anatômicas e patologias 

(GIJBELS, 2001). 

Pontuação Classificação 

1 

2 

3 

4 

5 

Certamente possível avaliar a patologia 

Provavelmente possível avaliar a patologia 

Indefinido 

Provavelmente impossível avaliar a patologia 

Certamente impossível avaliar a patologia 
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Os resultados para a qualidade de imagem mostraram que tanto as imagens digitais 

quanto convencionais foram semelhantes, exceto para avaliação da região periapical na região 

de pré-molares e molares superiores, onde as imagens digitais pontuaram mais alto. Segundo 

os autores, a variação na exposição não pareceu influenciar na qualidade da imagem, exceto 

para o processo coronóide, que foi menos claro em 81 kV. Uma vantagem potencial do CR é a 

sua faixa dinâmica. Por este motivo, as configurações de exposição podem provavelmente ser 

alteradas de forma mais ampla, preservando a boa qualidade da imagem. A crista óssea foi 

claramente visível em todas as regiões, exceto na região de pré-molar superior. O diagnóstico 

na região periapical foi mais difícil na região de maxila. O forame mentual não foi 

considerado claramente visível tanto na imagem convencional quanto digital. A espinha nasal 

anterior foi difícil de localizar em ambas as imagens por causa da pouca nitidez, sobreposição 

e da alta densidade. 

Concluindo este estudo, mostraram que para a limitada variedade de configurações de 

exposição estudadas, a qualidade da imagem com radiografia digital indireta é 

comparável com a imagem convencional. Além disso, verificaram que as doses absorvidas 

pelas glândulas salivares foram reduzidas utilizando maior tensão e menor corrente.  

Em 2004, Oliveira avaliou a dose de entrada na superfície da pele em procedimentos 

de radiografia panorâmica e telerradiografia em três clínicas de Recife que utilizam sistema 

convencional de imagem. Para tanto, utilizou o fantoma Random Alderson e dosímetros 

termoluminescentes (TLD-100). As medidas foram efetuadas com os parâmetros de exposição 

utilizados na clínica, nos pontos apresentados na Tabela 13. Com relação à radiografia 

panorâmica, o estudo realizado mostrou doses mais elevadas nas glândulas parótidas, como 

mostra a Figura 36. 

 
Tabela 13: Localização dos dosímetros no fantoma (OLIVEIRA, 2004). 

Localização anatômica específica dos TLDs  Órgão correspondente  

Ápice do nariz  

Linha média da 3ª vértebra cervical  

Superfície da glândula tireóide, lóbulos direito e esquerdo  

Centro das bochechas, superfície direita e esquerda  

Superfície dos côndilos mandibulares  

Pavilhões auriculares direito e esquerdo  

Linfonodos no pescoço à altura da 3ª vértebra cervical, lado 

direito e esquerdo  

Superfícies dos ângulos mandibulares, direito e esquerdo  

Regiões temporais, superfícies direita e esquerda  

Superfície do globo ocular direita e esquerda  

Nariz 

Medula óssea 

Glândula tireóide 

Pele 

Glândulas parótidas 

Ouvido 

Linfonodos 

 

Glândulas salivares 

Cérebro 

Olho 
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Figura 36: Médias das doses na entrada da pele, obtidas em diferentes pontos anatômicos (OLIVEIRA, 2004). 
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3  METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi realizado em uma Clínica de Radiologia Odontológica, localizada na 

cidade do Recife - PE, utilizando dois equipamentos panorâmicos digitais, da mesma marca e 

modelo (Kodak 8000C de fabricação da TROPHY).  

Este equipamento panorâmico possui gerador de alta freqüência (140 kHz), ponto 

focal de 0,5 mm e permite variações de tensão e corrente entre 60 e 90 kVp e entre 2 e 15 mA, 

respectivamente. Os tempos de exposição disponíveis para uma radiografia panorâmica são de 

13,2 e 13,9 segundos.  A Tabela 14 mostra as especificações técnicas gerais dos 

equipamentos, fornecidas pelo fabricante. 

 

Tabela 14: Especificações técnicas do equipamento panorâmico Kodak 8000C. 

Sistema de 

 aquisição de 

 imagem 

Sensor digital: CCD + sensor de fibra óptica 

Dimensões da matrix: 2.500 x 1.244 pixels 

Escalas de cinza: 4.096 - 12 bits 

Gerador de 

 raios X 

Tensão máxima: 90 kV  

Corrente máxima: 15 mA 

Procedimentos 

de imagem 

 

Panorâmica 

Panorâmica segmentada 

Seios maxilares 

ATM lateral, 2 secções 

ATM lateral, 4 secções 

Tempos de 

 Exposição 

Panorâmica adulto: 13,9 s 

Panorâmica pediátrica: 13,2 s 

Seios maxilares: 10,7 s 

ATM lateral, 2 secções: 4,6 s 

ATM lateral, 4 secções: 9,2 s 

Modos de 

 Exposição 

2 programas (adulto e criança) 

3 tamanhos (ajustável pelo usuário: pequeno médio e grande) 

 

 

Inicialmente o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da UFPE, cujo termo de aprovação está no Anexo A. Neste trabalho foram 

acompanhadas radiografias de 310 pacientes adultos que foram submetidos ao exame 

panorâmico, onde foram registrados a idade, sexo dos pacientes e os parâmetros de irradiação. 
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Destes exames, 155 radiografias foram obtidas com o equipamento 1 e 155 com o 

equipamento 2. Estas radiografias foram utilizadas para avaliação da imagem e dose recebida 

pelo paciente. 

Primeiramente foi efetuada a avaliação dos equipamentos visando verificar a exatidão 

e reprodutibilidade do tempo de exposição e da tensão de operação. A metodologia utilizada 

será descrita a seguir. 

 

 

3.1  Teste de avaliação dos equipamentos 

 

 

Para a avaliação da reprodutibilidade e exatidão da tensão de operação e do tempo de 

exposição dos equipamentos foi utilizado o medidor não invasivo da PTW Diavolt Universal. 

Como no modo de operação panorâmico ocorre movimentação do cabeçote, os testes foram 

efetuados no modo cefalométrico, no qual o cabeçote é fixo. O medidor PTW foi posicionado 

no centro do campo de radiação, próximo ao receptor de imagem cefalométrico. 

Para avaliar a reprodutibilidade, foi fixada a tensão de operação em 65 kV e o tempo 

de exposição em 800 ms e foram realizadas três medidas. A partir das três leituras foi 

calculado o percentual de variação (R) para a tensão de operação e para o tempo de exposição, 

através da relação:  

R % = 
           
           

 

      (3) 

onde: Lmax é a leitura máxima obtida e Lmin é a leitura mínima. 

 

 

Quando este resultado foi inferior a 10%, o equipamento foi considerado adequado, 

conforme recomenda a Portaria 453 do Ministério da Saúde. (BRASIL, 1998). 

 Para o estudo da exatidão dos valores de tensão de operação do tubo, foi fixado o 

tempo de exposição em 800 ms e foram feitas medidas para seis diferentes valores de tensão. 

Para avaliar a exatidão do valor da tensão de operação, utilizou-se a equação: 

 

d  %  
       

  
           (4) 

 

onde: Vm é o valor medido e Vn é o valor nominal. 
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 Mantendo-se fixo o valor da tensão de operação em 65 kV, foram realizadas medidas 

em três diferentes valores de tempo de exposição. Para medir a exatidão do tempo de 

exposição também foi utilizada a Equação 4. Da mesma forma, foi considerado adequado o 

resultado cujo valor não ultrapassou 10%. Os testes foram efetuados seguindo as 

recomendações da legislação vigente no Brasil, do Ministério da Saúde, a Portaria MS-

453/1998 (BRASIL, 1998). 

 

 

3.2  Avaliação da dose paciente 

 

 

Para avaliação do PK,L e do PK,A, foram acompanhados 310 exames de pacientes, cujos 

dados foram registrados em formulário durante a realização dos exames. Em relação aos 

pacientes, foram coletados a idade e o sexo. Os pacientes avaliados tinham entre 15 e 77 anos, 

com média de 35 anos de idade. Destes, 68,4% tinham até 40 anos, sendo que 52,6% tinham 

entre 21 e 40 anos de idade. A maioria era do sexo feminino, correspondendo a 67,5%. Os 

parâmetros de irradiação utilizados na clínica (tensão, corrente e tempo de exposição) também 

foram registrados durante os exames dos pacientes. 

Neste trabalho, a dosimetria foi realizada através da determinação do PK,L (produto 

kerma-ar pelo comprimento)  e do PK,A (produto kerma-ar pela área). Além disso, foram 

efetuados estudos utilizando dosímetros termoluminescentes posicionados sobre um 

simulador de cabeça em pontos referentes aos olhos, tireóide, glândulas parótidas e nuca. A 

seguir serão descritas as metodologias utilizadas para cada estudo. 

 

 

3.2.1  Estimativa do produto kerma-ar pelo comprimento (PK,L) 

 

 

Para a estimativa do PK,L foi utilizada a metodologia descrita no código de prática em 

radiodiagnóstico, Technical Series nº 457 da IAEA (2007). Para tanto, utilizou-se a câmara de 

ionização tipo lápis PTW 30009-0516 e o eletrômetro PTW Diamentor E2, previamente 

calibrado. A câmara de ionização foi posicionada em frente ao colimador secundário, no 

centro do campo de radiação e perpendicular ao comprimento da fenda, como mostra a Figura 

37. 
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Figura 37: Posicionamento da câmara de ionização lápis, na frente do colimador secundário. 

 

 

Foram então realizadas as exposições em diferentes tensões de operação, utilizadas na 

clínica para exames de pacientes adultos, verificados através da coleta de dados.  

Durante as medidas com a câmara de ionização, o eletrômetro já fornece a leitura 

incluindo o fator de calibração. As leituras obtidas foram corrigidas pelo fator de pressão e 

temperatura, através da equação 5, obtendo-se assim os valores de PK,L.  

 

     
       

        
  

  

 
       (5) 

 

onde:  P0 é a Pressão atmosférica de referência de 101,325 kPa 

T0 é a Temperatura de referência de 20 ºC 

 P é a Pressão de medida em kPa 

 T é a Temperatura de medida em ºC 

 

 

 A partir dos resultados obtidos, foi traçado o gráfico do valor de PK,L normalizado 

pelo produto corrente tempo, isto é, em mGy.cm/mAs, em função do valor da tensão de 

operação. Com este gráfico foi determinada a equação para estimativa do PK,L para qualquer 

tensão de operação. Baseado nos parâmetros de irradiação utilizados, foi possível estimar os 

valores de PK,L, correspondentes às condições de irradiação de todos os pacientes, referente 

aos 310 exames acompanhados. 
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3.2.2  Estimativa do produto kerma-ar pela área (PK,A) 

 

 

Neste estudo, o valor do PK,A foi obtido através da multiplicação do valor medido do 

PK,L pelo valor da altura do campo de radiação, como recomenda o protocolo da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2007).  

 A altura do campo de radiação foi determinada posicionando um filme na frente do 

colimador secundário (Figura 38A) e medindo a região enegrecida do filme, que corresponde 

à altura do campo primário de radiação, como mostra a Figura 38B. Estes valores foram    

11,6 cm e 12,2 cm, para os equipamentos 1 e 2, respectivamente.  

 

 

Figura 38: A) Posicionamento do filme na frente do colimador secundário para determinação da altura do feixe; 

B) imagem da fenda. 

 

 

 Através dos valores de PK,L obtidos anteriormente e da altura do feixe, foi possível 

estimar os valores de PK,A, dados em mGy.cm
2
 para cada paciente, utilizando a Equação 2. 

 

 

3.2.3  Medidas do kerma-ar na entrada da pele 

 

 

Para estimativa do kerma-ar na entrada da pele do paciente em alguns pontos de 

interesse para a Proteção Radiológica, foi utilizado um fantoma antropomórfico de cabeça 

(CIRS, modelo 711-HN), que corresponde a um adulto padrão, como mostra a Figura 39. Este 

simulador foi projetado para uso em radiologia odontológica, com indicações tanto para 

Filme

A B 
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exames de radiografia panorâmica quanto para tomografia computadorizada e é construído 

com materiais de propriedades e atenuação aos raios X similares ao tecido humano. Foram 

utilizados dosímetros termoluminescentes (TLD-100) previamente calibrados no Laboratório 

de Metrologia das Radiações Ionizantes – LMRI - do Departamento de Energia Nuclear - 

DEN/UFPE - e encapsulados aos pares em envelopes plásticos, os quais foram posicionados 

sobre a superfície do fantoma. 

 

 

 

Figura 39: Fantoma com os dosímetros termoluminescentes posicionados no equipamento panorâmico. 

 

 

Os TLDs foram posicionados nas seguintes regiões: olho direito, olho esquerdo, 

parótida esquerda, tireóide, parótida direita e nuca. Para cada região foram utilizados quatro 

TLDs. Além destes, um par foi encapsulado, não irradiado e acompanhou o lote dos 

dosímetros durante o deslocamento para a clínica, a fim de determinar o valor da leitura do 

“branco”. As medidas foram efetuadas em cada equipamento, utilizando os parâmetros de 

exposição determinados pelo técnico para um adulto padrão (sexo masculino, 70 kg). A 

Tabela 15 mostra os parâmetros utilizados. 
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Tabela 15: Parâmetros de exposição determinados pelo técnico para cada equipamento,  

considerando um adulto padrão. 

Equipamento Tensão Corrente (mA) Tempo (s) Produto corrente x tempo (mAs) 

Equipamento 1 79 12 13,9 166,8 

Equipamento 2 85 12 13,9 166,8 

 

 

Os dosímetros depois de irradiados foram lidos no Laboratório de Metrologia das 

Radiações Ionizantes – DEN/UFPE utilizando-se uma leitora Victoreen 2800 M, no modo 

“Step”. A área correspondente ao pico TL na região de 160 – 300º C foi utilizada para a 

estimativa da dose. A média das leituras dos quatro TLDs foi utilizada para a estimativa da 

dose em cada condição. Deste valor, foi subtraído o valor médio obtido com os dosímetros 

não irradiados, obtendo-se assim a leitura líquida, em nC, que foi convertida em kerma-ar na 

entrada da pele através da curva de calibração previamente determinada.  

 

 

3.3  Avaliação da Qualidade da Imagem 

 

 

Das imagens coletadas na clínica, foram selecionadas 100 radiografias de cada 

equipamento para avaliação da qualidade da imagem. Estas radiografias foram avaliadas por 

dois radiologistas segundo os critérios descritos por Langland e Langlais (2002) quanto à 

presença de erros de posicionamento. As imagens que apresentaram erros foram excluídas, 

assim como as radiografias que não apresentavam os primeiros molares inferiores. As demais 

imagens foram avaliadas de forma independente pelos radiologistas, procurando verificar 

como as estruturas anatômicas apresentados na Tabela 16 eram visualizadas nas imagens. 

Cada avaliador utilizou a pontuação de 0 a 3 para classificar as condições de visualização das 

18 estruturas estudadas, onde 0 representa uma condição insatisfatória para o diagnóstico e 3 é 

excelente. O somatório da pontuação obtida em cada estrutura estudada determinou neste 

estudo, o que estabelecemos como Índice de Qualidade (IQ). As estruturas anatômicas 

utilizadas para avaliação subjetiva foram selecionadas baseadas no estudo de Peker (2009). O 

contraste da imagem também foi incluído no estudo e o Índice de Qualidade (IQ) da imagem 

foi determinado para cada radiografia. As radiografias foram todas avaliadas em um mesmo 

monitor, no formato DICOM e visualizadas através do programa Image J. Para a avaliação da 

imagem, não foi permitido utilizar ferramentas para manipulação da imagem.  
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Tabela 16: Estruturas observadas na avaliação subjetiva das imagens. 

Estruturas avaliadas 

Seios maxilares (soalho e limites) 

Fossa nasal (limites) 

Septo nasal 

Espinha nasal anterior 

Tuberosidade Maxilar 

ATM - espaço articular 

Cabeça da mandíbula 

Eminência articular 

Processo coronóide 

Canal mandibular 

Forame mentual 

Região de molar - esmalte 

Região de molar - dentina 

Região de molar - canal radicular 

Região de molar - lâmina dura 

Região de molar - espaço do ligamento periodontal 

Crista óssea alveolar 

Contraste 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1  Teste de avaliação dos equipamentos 

 

 

Os resultados dos testes referentes à reprodutibilidade e exatidão da tensão de 

operação e do tempo de exposição nos dois equipamentos panorâmicos são mostrados nas 

Tabelas 17 a 24. Os resultados obtidos mostram que os dois equipamentos atendem aos 

requisitos do Ministério da Saúde com relação à reprodutibilidade do tempo de exposição e da 

tensão de operação, uma vez que o valor do coeficiente de variação é inferior a 10%. 

 

 
Tabela 17: Reprodutibilidade da tensão de operação do equipamento panorâmico 1. 

Tensão nominal (kV) Leitura Média R (%) 

65 

68,4 

68,4 

68,2 

68,3 0,29 

 

Tabela 18: Reprodutibilidade da tensão de operação do equipamento panorâmico 2. 

Tensão nominal (kV) Leitura Média R (%) 

65 

76,5 

74,2 

71,8 

74,2 6,34 

 

Tabela 19: Reprodutibilidade do tempo de exposição do equipamento panorâmico 1. 

Tempo Nominal (ms) Leitura Média R (%) 

800 
799,6 

801,5 

800,3 

800,5 0,24 

 

Tabela 20: Reprodutibilidade do tempo de exposição do equipamento panorâmico 2. 

Tempo Nominal (ms) Leitura Média R (%) 

800 
801,5 

801,5 

799,9 

801,0 0,20 

 

 

O percentual máximo de variação da tensão de operação encontrado foi de 6,4 % e foi 

observado no equipamento 2. Em relação ao tempo de exposição, este percentual não 

ultrapassou 0,25%. 
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 Os testes de exatidão dos valores de tensão de operação e do tempo de exposição estão 

apresentados nas Tabelas 21 a 24.  

 

 
Tabela 21: Exatidão da tensão de operação do equipamento panorâmico 1. 

Tensão nominal (kV) Leitura d (%) 

65 68,3 5,1 

70 73,4 4,9 

75 77,3 3,1 

80 82 2,5 

85 90,6 6,6 

90 96,7 7,4 

 

 

Tabela 22: Exatidão da tensão de operação do equipamento panorâmico 2. 

Tensão nominal (kV) Leitura d (%) 

65 74,2 14,2 

70 77 10,0 

75 80 6,7 

80 85,3 6,6 

85 90,4 6,4 

90 95,9 6,6 

 

 

Tabela 23: Exatidão do tempo de exposição do equipamento panorâmico 1. 

Tempo Nominal (ms) Leitura d (%) 

800 801,5 0,19 

1000 999,9 -0,01 

1250 1250 0,00 

 
 

Tabela 24: Exatidão do tempo de exposição do equipamento panorâmico 2. 

Tempo Nominal (ms) Leitura d (%) 

800 800,5 0,06 

1000 999,3 -0,07 

1250 1250 0,00 

 

 

Os resultados mostram que os equipamentos avaliados estão em conformidade com a 

legislação vigente no Brasil, em relação à exatidão da tensão de operação e do tempo de 

exposição em praticamente todas as condições estudadas. Apenas no equipamento 2, quando a 

tensão nominal era de 65 kV este valor foi maior que 10%. Como neste estudo os valores da 
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tensão de operação para pacientes adultos foram a partir de 67 kV, para todas as condições 

estudadas, o desempenho dos equipamentos foi considerado adequado e de acordo com os 

requisitos estabelecidos na legislação nacional.  

 

 

4.2  Avaliação da dose paciente 

 

 

A Figura 40 mostra a distribuição dos valores de tensão utilizados nos equipamentos 1 

e 2, para os exames de pacientes adultos. O gráfico é uma representação estatística do tipo Box 

& whiskers, em que cada retângulo observado neste diagrama é limitado por linhas que 

representam o primeiro e terceiro quartil da distribuição, cobrindo, portanto, 50% da 

distribuição dos valores para cada equipamento. As linhas que se estendem acima e abaixo 

dos retângulos mostram a distribuição de 25% dos valores mais altos e 25% dos valores mais 

baixos. A mediana é indicada como uma linha horizontal no interior do retângulo. Os valores 

médios de tensão utilizados neste estudo, representados por um pequeno retângulo, foram de 

73,2 kV e de 74,1 kV, para os equipamentos 1 e 2, respectivamente.  

 

Figura 40: Diagrama de Box & Whiskers mostrando o valor médio, a mediana e as variações entre as tensões de 

operação utilizadas nos equipamentos 1 e 2. 

 

 

Equipamento 1 Equipamento 2

H

Valor médio

Mediana

25% - 75%

Intervalo de dados
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Com relação à corrente utilizada para os exames de radiografia panorâmica em 

adultos, os dados coletados mostraram que os técnicos utilizam 10 e 12 mA quando realizam 

exames no equipamento 1, e variam a corrente entre 8, 10 e 12 mA quando usam o 

equipamento 2. A Figura 41 mostra a distribuição dos resultados obtidos.  

 

 

 

Figura 41: Distribuição da freqüência da corrente do tubo. 

  

 

 A análise dos dados evidencia que a diminuição do valor da corrente no equipamento 

2 é, na realidade, uma compensação do aumento no valor da tensão utilizado no mesmo 

equipamento. 

Com relação ao tempo de exposição, o equipamento de raios X panorâmico Kodak 

8000C possibilita a utilização de apenas dois tempos de exposição para radiografia 

panorâmica: 13,9 segundos, recomendado pelo fabricante para exames em pacientes adultos e 

13,2 segundos para pacientes pediátricos. Porém, este não é o critério utilizado pelos técnicos 

para seleção do tempo. A Figura 42 mostra a distribuição dos tempos de exposição utilizados 

nos dois equipamentos. O critério utilizado está mais relacionado ao biotipo do paciente e ao 

equipamento. Mais uma vez, observamos que no equipamento 1, com rendimento maior, é 

usado um tempo menor na maioria dos exames. Já no equipamento 2, em 83,2% dos exames 

acompanhados, foi utilizado o tempo de 13,9 segundos.  
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Figura 42: Distribuição dos tempos de exposição. 

 

 

No equipamento 1 os técnicos só utilizam duas condições de corrente e dois tempos de 

exposição. No entanto, na maioria dos exames (97,4%) quando se utilizou 10 mA, o tempo foi 

de 13,2 segundos e quando se utilizou 12 mA, o tempo foi de 13,9 segundos. Isso resultou em 

praticamente dois valores do produto corrente tempo (mAs) sendo empregados, como mostra 

a Figura 43. No equipamento 2, essa distribuição foi mais distinta e os valores obtidos 

variaram de 111,2 a 166,8 mAs, sem grandes discrepâncias entre a frequência em que são 

utilizados os quatro valores resultantes. 

 

 

 

Figura 43: Distribuição do produto corrente x tempo. 
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Em sínteses, o perfil dos exames acompanhados neste estudo pode ser observado na 

Tabela 25 que mostra os valores mínimo, máximo e médio obtida da idade e dos parâmetros 

de irradiação. 

 
Tabela 25: Valores mínimos, médios e máximos dos dados dos exames realizados nos equipamentos 1 e 2. 

 Equipamento 1 Equipamento 2 

Mín – Máx 

Média 

Mín - Máx 

Média 

Idade (anos) 

15 – 77 

31 

15 - 72 

36 

Tensão (kV) 

67 – 90 

73,2 

67 - 90 

74,1 

Corrente (mA) 

10 – 12 

10,8 

8 - 12 

10,2 

Tempo (s) 

13,2 - 13,9 

13,5 

13,2 - 13,9 

13,8 

Produto corrente  

x tempo(mAs) 

132 - 166,8 

145,4 

111,2 - 166,8 

140,7 

 

 

4.2.1  Estimativa do produto kerma-ar pelo comprimento (PK,L) 

 

 

Os valores de PK,L obtidos com o equipamento 1 para diferentes valores da tensão de 

operação estão apresentados na Tabela 26. Os valores foram normalizados pelo produto 

corrente tempo. A Tabela 27 mostra os resultados da mesma grandeza, obtidos com o 

equipamento 2. 

Tabela 26: Leituras obtidas com a câmara de ionização lápis para determinação dos valores de PK,L 

normalizados pelo produto corrente tempo em função da tensão de operação, do equipamento 1. 

Tensão 

(kV) 

Produto 

corrente x 

tempo (mAs) 

Leitura 

(mGy.cm) 

Leitura corrigida* 

(mGy.cm) ± Desvio 

Padrão 

Leitura normalizada 

(mGy.cm/mAs) 

67 27,8 1,168 1,1978 ± 0,0027 0,0431 

69 27,8 1,234 1,2665 ± 0,0028 0,0456 

70 27,8 1,274 1,3076 ± 0,0029 0,0470 

72 27,8 1,344 1,3794 ± 0,0031 0,0496 

74 27,8 1,415 1,4523 ± 0,0032 0,0522 

76 27,8 1,497 1,5365 ± 0,0034 0,0553 

78 27,8 1,572 1,6135 ± 0,0036 0,0580 

80 27,8 1,651 1,6945 ± 0,0038 0,0610 

82 27,8 1,723 1,7684 ± 0,0040 0,0636 

85 27,8 1,838 1,8865 ± 0,0042 0,0679 

90 27,8 2,013 2,0661 ± 0,0046 0,0743 

* Leitura corrigida pelo fator de pressão e temperatura. 
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Tabela 27: Leituras obtidas com a câmara de ionização lápis para determinação dos valores de PK,L 

normalizados pelo produto corrente tempo em função da tensão de operação, do equipamento 2. 

Tensão 

(kV) 

Produto corrente 

x tempo (mAs) 

Leitura 

(mGy.cm) 

Leitura corrigida* 

(mGy.cm) ± Desvio 

Padrão 

Leitura normalizada 

(mGy.cm/mAs) 

67 139 4,914 5,0091 ± 0,0021 0,0360 

69 139 5,232 5,3332 ± 0,0022 0,0384 

71 139 5,555 5,6625 ± 0,0023 0,0407 

73 166,8 7,042 7,1783 ± 0,0030 0,0430 

75 139 6,265 6,3862 ± 0,0026 0,0459 

76 139 6,434 6,5575 ± 0,0027 0,0472 

77 139 6,659 6,7879 ± 0,0028 0,0488 

79 166,8 8,298 8,4586 ± 0,0035 0,0507 

81 139 7,321 7,4627 ± 0,0031 0,0537 

85 139 8,053 8,2088 ± 0,0034 0,0591 

90 139 8,896 9,0682 ± 0,0037 0,0652 
* Leitura corrigida pelo fator de pressão e temperatura. 

 

 

 O gráfico da Figura 44 mostra a relação entre a tensão de operação e o valor do PK,L 

para cada equipamento. O coeficiente de correlação das equações mostrou um grau de 

correlação R
2
 = 0,999 tanto para o equipamento 1 quanto para o equipamento 2. É possível 

observar que o rendimento do equipamento panorâmico 2 é inferior ao equipamento 1. Estes 

resultados explicam porque os técnicos ajustam um valor de tensão mais alto no equipamento 

2 do que no equipamento 1, conforme foi observado nos dados anteriormente apresentados. 

Com esse procedimento, eles procuram compensar o menor rendimento do equipamento 2 

com o aumento dos valores dos parâmetros de irradiação, de modo a obterem intensidades de 

escurecimento da imagem similares nos dois equipamentos. 
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Figura 44: Gráfico dos valores de PK,L normalizados pelo produto corrente tempo em função do valor de tensão 

do tubo para os equipamentos 1 e 2. 

 

 A partir deste gráfico foi possível calcular os valores de PK,L correspondentes a todos 

os exames dos pacientes avaliados neste estudo. O valor do PK,L (mGy.cm) foi obtido pela 

multiplicação do valor do produto corrente tempo (mAs) e do PK,L em mGy.cm/mAs, 

correspondente à tensão utilizada no exame do paciente.  

Os valores do produto kerma-ar pelo comprimento obtidos para as condições de 

irradiação dos pacientes nos dois equipamentos estão apresentados na Figura 45. Neste 

gráfico, são apresentados os valores médios, os valores das medianas e os limites dos 

retângulos correspondem ao primeiro e terceiro quartil. A Figura 46 mostra esta distribuição 

de acordo com o sexo. A partir dos dados coletados verificou-se que 67,5% dos pacientes 

eram do sexo feminino e 32,5% eram do sexo masculino. 
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Figura 45: Diagrama de Box & Whiskers mostrando o valor médio, as medianas e variações do PK,L nos dois 

equipamentos. 

 

Figura 46: Diagrama de Box & Whiskers mostrando o valor médio, os valores da mediana e variações do PK,L de 

acordo com o sexo do paciente, obtidos nos dois equipamentos. 
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A distribuição dos valores do PK,L obtidos para as diferentes faixas etárias dos 

pacientes avaliados neste estudo está apresentada na Figura 47. 

Figura 47: Diagrama de Box & Whiskers mostrando os valores medianos médios e variações do PK,L entre as 

diferentes faixas etárias dos pacientes avaliados na clínica. 

  

 

A análise dos dados mostra que os valores médios dos PK,L correspondentes aos 

exames de pacientes adultos realizados no equipamento 1 são superiores aos encontrados no 

equipamento 2, correspondendo a 7,5 mGy.cm e 6,2 mGy.cm nos equipamentos 1 e 2, 

respectivamente. Esta diferença pode estar associada ao fato de no equipamento 1 utilizarem 

apenas correntes mais altas (10 e 12 mA), enquanto que no equipamento 2, utilizam correntes 

de 8, 10 e 12 mA, como foi mostrado na Figura 41. Os valores médios de PK,L encontrados 

neste estudo são próximos do valor de referência proposto pelo Reino Unido para um paciente 

adulto, que é de 6,5 mGy.cm (NAPIER, 1999). 

 Uma análise dos dados com os valores encontrados na literatura mostra que os valores 

encontrados neste trabalho são similares aos encontrados para sistemas digitais e 

convencionais no Reino Unido (WILLIAMS; MONTGOMERY, 2000; DOYLE, et al., 2006), 

na Suécia (HELMROT; CARLSSON, 2005), Itália (ISOARDI; ROPOLO, 2003). O fato dos 

valores das doses obtidas com o sistema digital serem similares aos obtidos com o sistema 

convencional sugere que a dose no paciente não está otimizada. A Tabela 28 compara os 

resultados deste estudo com os resultados encontrados em trabalhos realizados nestes países. 
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 Observa-se também que os valores encontrados em trabalho realizado por Perisinakis 

et al. (2004) na Grécia apresentam um valor médio cerca de cinco vezes o valor encontrado no 

nosso trabalho. 

Tabela 28: Valores de PK,L médios, mínimos,  máximos e terceiro quartil determinados neste trabalho e em 

trabalhos encontrados na literatura, realizados em outros países. 

PK,L 

(mGy.cm) 

Este 

estudo 

Reino 

Unido
a
 

Reino 

Unido
b
 

Reino 

Unido
c
 Itália

d
 Grécia

e
 Suíça

f
 Suécia

g
 

Mínimo 4,7 NI NI 3,8 5,67 29,3 5,5 3,27 

Máximo 11,1 NI NI 12,8 17,36 42,8 13 7,04 

Médio 6,89 5,74 6,52 6,52 7,54 37,13 8,6 5,14 

3º Quartil  7,9 6,67 7,58 - - - - - 

Sistema de 

aquisição de 

imagem Digital 

Não 

informado 

Não 

informado 

Convencional 

e Digital 

Não 

informado 

Não 

informado 

Convencional 

e digital Convencional 
a 
Napier (1999);

 b
 Williams; Montgomery (2000); 

c 
Doyle et al. (2006); 

d 
Isoardi; Ropolo (2003); 

e
 Perisinakis et al.  

(((2004); 
f 
Baechler et al. (2004); 

g 
Helmrot; Carlsson (2005) 

 

 

4.2.2  Estimativa do produto kerma-ar pela área (PK,A) 

 

 

Os valores do PK,A obtidos a partir da Equação 2, para cada condição de irradiação nos 

dois equipamentos, podem ser visualizados através dos gráficos mostrados nas Figuras 48 e 

49. Como na clínica são usados três valores de corrente e dois valores de tempo para 

radiografias panorâmicas, a combinação destes parâmetros permite seis opções de produto 

corrente tempo. Com isso, é possível estimar o valor do PK,A para qualquer condição de 

irradiação. 

                    
Figura 48: Valores do produto kerma-ar pela área, 

 
para cada valor do produto da corrente pelo tempo, em 

função da tensão, obtidos com o equipamento 1. 
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Figura 49: Valores do produto kerma-ar pela área, para cada valor do produto da corrente pelo tempo, em 

função da tensão, obtidos com o equipamento 2. 

 

 

 Os valores do produto kerma-ar pela área obtidos neste estudo a partir dos dados 

coletados durante os exames estão apresentados na Figura 50.  

 

Figura 50: Diagrama de Box & Whiskers dos valores do PK,A obtidos nos dois equipamentos. 

 

 

20

40

60

80

100

120

140

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

P
K

,A
(m

G
y.

cm
2

)

Tensão (kV)

Equipamento 2

105,6 mAs

111,2 mAs

132 mAs

139 mAs

158,4 mAs

166,8 mAs

Equipamento 1 Equipamento 2

H

Valor médio

Mediana

25% - 75%

Intervalo de dados



 75 

Na Tabela 29 são apresentados, para os dois equipamentos, os valores mínimos, 

máximos e médios para os parâmetros de irradiação (tensão, corrente, tempo, produto da 

corrente tempo) com o correspondente valor de PK,A. Nesta tabela também é apresentado o 

valor de PK,A estimado para a irradiação de um paciente padrão, com base nos parâmetros de 

irradiação informados pelo técnico. 

 

Tabela 29: Valores médios, mínimos e máximos dos parâmetros de irradiação e valores de PK,A obtidos neste 

estudo. 

 
Equipamento 1 Equipamento 2 

 
Mínimo Média Máximo 

Adulto 

Padrão 
Mínimo Média Máximo 

Adulto 

Padrão 

Tensão (kV) 67 73,2 90 79 67 74,1 90 85 

Corrente (mA) 10 10,8 12 12 8 10,2 12 12 

Tempo 13,2 13,5 13,9 13,9 13,2 13,8 13,9 13,9 

Produto corrente x 

tempo (mAs) 
132 145,4 166,8 166,8 111,2 140,7 166,8 166,8 

PK,A (mGy.cm
2
) 68,2 87,5 129 115 57,2 76 119,2 119 

 

 

 

 No Brasil não há valores de referência estabelecidos pelo Ministério da Saúde para 

radiografia panorâmica. Uma comparação dos resultados deste trabalho com os encontrados 

na literatura é apresentada na Tabela 30. 

 A análise dos dados mostra que o valor médio do PK,A encontrado neste trabalho é 

similar ao encontrado na Alemanha (POPPE et al., 2007) e no Reino Unido (DOYLE et al., 

2006) e cerca de 35% inferior aos valores encontrados na Grécia (TIERRIS et al., 2004), 

Suíça (BAECHLER et al., 2004) e Reino Unido (WILLIAMS; MONTGOMERY, 2000). 

Estes valores encontrados na literatura referem-se a sistemas de aquisição de imagem 

convencional e digital. Aparentemente não há uma variação significativa na dose do paciente 

com a mudança de um sistema convencional para digital. Era de se esperar uma redução da 

dose quando se utiliza sistemas digitais em comparação com os filmes convencionais. 

Provavelmente o processo de introdução dos sistemas digitais não está acompanhado do 

processo de otimização do uso dos equipamentos. 
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Tabela 30: Valores de PK,A médios, mínimos, máximos e terceiro quartil determinados neste trabalho e em 

trabalhos encontrados na literatura, realizados em outros países. 

PK,A 

(mGy.cm
2
) 

Este 

estudo 

Reino 

Unido
a
 

Reino 

Unido
b
 Grécia

c
 Grécia

d
 Suíça

e
 Suécia

f
 Alemanha

g
 

Mínimo 57 47 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não 

informado 69 35 

Não 

informado 

Máximo 129 153 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não 

informado 189 92 

Não 

informado 

Médio 82 112,8 89 113 101/85 118 62,4 76,4/71,6 

3º Quartil  93,7 - 90 - 117/97 - - 87/84,4 

Sistema de 

aquisição de 

imagem Digital 

Não 

informado 

Convencional 

e digital 

Não 

informado 

Não 

informado 

Convencional 

e digital Convencional 

Convencional 

e digital 
a
 Williams; Montgomery (2000); 

b 
Doyle et al. (2006); 

c 
Perisinakis et al. (2004); 

d 
Tierris et al. (2004);

e 
Baechler et al. 

(2004); 
f 
Helmrot; Carlsson (2005); 

g
 Poppe et al. (2007) 

 

 

4.2.3  Medidas do kerma-ar na entrada da pele 

 

 

Os valores de kerma-ar na entrada da pele, obtidos a partir da leitura dos TLDs 

irradiados sobre o fantoma, estão apresentados nas Figuras 51 e 52, correspondendo 

respectivamente aos dados dos equipamentos 1 e 2. Os parâmetros de irradiação foram de    

79 kV para o equipamento 1, 85 kV para o equipamento 2 e em ambos os equipamentos o 

produto corrente tempo foi de 166,8 mAs.  

 

 

Figura 51: Valores do kerma-ar na entrada da pele em diversos pontos da cabeça do fantoma em exames do 

equipamento 1. OD - olho direito; OE - olho esquerdo; Par.E – parótida esquerda; Par.D – parótida direita; Tireo 

– tireóide; Nuca. 

Equipamento 1 
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Figura 52: Valores do kerma-ar na entrada da pele em diversos pontos da cabeça do fantoma em exames do 

equipamento 2. OD - olho direito; OE - olho esquerdo; Par.E – parótida esquerda; Par.D – parótida direita; Tireo 

– tireóide; Nuca. 

 

 

 Os dados correspondem à distribuição das leituras obtidas com quatro dosímetros TL 

para cada ponto de irradiação. Os valores médios e os respectivos desvios padrão estão 

apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31: Valores médios e desvio padrão do kerma-ar na entrada da pele, obtidos com TLDs localizados em 

diferentes pontos do fantoma. 

Ponto 

Equipamento 1 

Valor médio ± Desvio padrão 

(mGy) 

Equipamento 2 

Valor médio ± Desvio padrão 

(mGy) 

Olho direito 0,0128 ± 0,0024 0,018 ± 0,012 

Olho esquerdo 0,0163 ± 0,0044 0,035 ± 0,022 

Parótida esquerda 0,139 ± 0,022 0,119 ± 0,018 

Parótida direita 0,1299 ± 0,0071 0,136 ± 0,010 

Tireóide 0,053 ± 0,013 0,0765 ± 0,0099 

Nuca 0,440 ± 0,018 0,509 ± 0,041 

 

 

 Os resultados mostram que a região da nuca apresentou os valores mais elevados de 

dose em comparação com as demais regiões avaliadas, seguida das glândulas parótidas, da 

tireóide e por último, a região dos olhos. Este fato pode ser justificado pelo princípio de 

funcionamento do equipamento panorâmico ou pelo ajuste automático da tensão quando passa 

Equipamento 2 



 78 

nessa região. Para que a porção anterior do plano de corte apresente uma projeção favorável, 

ocorre uma diminuição da velocidade do receptor ao passar nessa região. Por outro lado, 

ocorre um ajuste automático da tensão para permitir um maior poder de penetração do feixe 

de raios X em função da presença da coluna. O oposto foi observado no estudo realizado por 

Oliveira (2004) em clínicas do Recife, onde o autor observou doses mais elevadas na região 

de parótida, seguida da região da terceira vértebra cervical, correspondente neste trabalho ao 

ponto medido na região da nuca. O autor associou o elevado valor de dose na região 

correspondente às glândulas parótidas à proximidade destes órgãos com os centros rotacionais 

dos equipamentos panorâmicos avaliados. 

Outro aspecto observado é que, considerando a região dos olhos uma região crítica 

pela exposição do cristalino à radiação e considerando que não é uma região de interesse na 

radiografia panorâmica (devendo ser evitada), é de se esperar que esta região apresente 

valores realmente baixos.  

Quanto às doses medidas nas regiões de órgãos duplos, como é o caso das glândulas 

parótidas e dos olhos, não foram observadas diferenças significativas em relação aos lados 

direito e esquerdo do paciente.   

 

 

4.3  Avaliação da Qualidade da Imagem 
 

 

 Inicialmente foi efetuada a avaliação das imagens radiográficas coletadas 

aleatoriamente do banco de dados da clínica, procurando-se verificar se apresentavam alguma 

variação na imagem em decorrência de erros no posicionamento do paciente durante a 

realização do exame. Das 100 radiografias analisadas de cada equipamento, os avaliadores 

excluíram 64 imagens do equipamento 1 e 72 imagens do equipamento 2. Os critérios de 

exclusão das imagens foram imagens que apresentavam sinais de erros de posicionamento e 

imagens de pacientes com ausência dos primeiros molares inferiores, uma vez que algumas 

estruturas utilizadas para avaliação da qualidade da imagem não estão presentes nestas 

imagens. As radiografias com sinais de erros de posicionamento corresponderam a 52 

radiografias realizadas no equipamento 1 e 57 radiografias realizadas no equipamento 2. Das 

radiografias excluídas por ausência dos primeiros molares, 12 foram do equipamento 1 e 15 

do equipamento 2. Além disso, algumas radiografias classificadas com erro de 

posicionamento apresentaram mais de um erro na mesma imagem, correspondendo a 10 e 13 
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radiografias obtidas nos equipamentos 1 e 2, respectivamente. Os erros apontados para a 

exclusão das imagens estão apresentados na Tabela 32.  

 

Tabela 32: Número de radiografias rejeitadas em função da classificação do erro de posicionamento. 

Erro de posicionamento 
Nº de radiografias % de rejeição 

Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 1 Equipamento 2 

Cabeça inclinada para 

baixo 
7 6 11,3 8,6 

Cabeça inclinada para 

cima 
1 0 1,6 0,0 

Cabeça girada 7 3 11,3 4,3 

Cabeça inclinada 

lateralmente 
5 5 8,1 7,1 

Queixo deslocado para 

frente em relação ao 

plano de corte 

5 13 8,1 18,6 

Queixo deslocado para 

trás em relação ao plano 

de corte 

2 3 3,2 4,3 

Língua mal posicionada  16 26 25,8 37,1 

Cabeça da mandíbula 

cortada na imagem 
19 14 30,6 20,0 

 

 

 A análise dos dados mostra que os erros mais freqüentes foram o mau posicionamento 

da língua e a imagem cortada da cabeça da mandíbula. O posicionamento da língua, 

correspondeu a 25,8% no equipamento 1 e 37,1% no equipamento 2. Este erro está associado 

à falta de orientação adequada ao paciente durante o exame pelo técnico. A imagem cortada 

da cabeça da mandíbula correspondeu a 30,6% e 20% nos equipamentos 1 e 2, 

respectivamente e pode estar associado ao posicionamento da cabeça do paciente muito 

elevada ou ao tamanho do paciente, não sendo possível enquadrar todas as estruturas na 

radiografia. 

Observa-se pelos dados da Figura 53 que as radiografias que apresentaram dois erros 

representam 10% das radiografias do equipamento 1 e 13% das radiografias do equipamento 

2.  
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Figura 53: Representação das radiografias coletadas dos dois equipamentos para avaliação da qualidade da 

imagem. 

 

 

Alguns dos artefatos observados nas imagens rejeitadas são apresentados nas Figuras 

54 a 57. Observa-se na Figura 54 que a região apical dos dentes superiores, indicada pelas 

setas vermelhas, apresenta-se com uma faixa escura como consequência do posicionamento 

incorreto da língua. Em função disso, alterações nesta região podem ser de difícil 

visualização. Também é possível notar que na parte superior da imagem foram cortadas as 

cabeças da mandíbula, enquanto que a base da mandíbula encontra-se longe do limite inferior 

da radiografia. Por outro lado, as demais regiões apresentam-se satisfatórias para o 

diagnóstico.   

 

 

 

Figura 54: Radiografia panorâmica evidenciando faixa escura na região de maxila e cabeça da mandíbula 

cortada na imagem. 
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A Figura 55 mostra um exemplo de patologia, com uma imagem arredondada e 

radiolúcida
5
 na região dos dentes 21, 22 e 23 (indicada pela seta vermelha) que, se o paciente 

não for orientado quanto ao correto posicionamento da língua durante o exame, a faixa escura 

citada anteriormente poderá dificultar no diagnóstico. Nesta mesma figura, pode-se observar a 

sobreposição de estruturas (setas verdes) devido ao posicionamento incorreto do paciente.  

 

 

 

Figura 55: Radiografia panorâmica evidenciando uma lesão na região de maxila e sobreposição de estruturas. 

 

 

Outro tipo de erro de posicionamento que foi encontrado é mostrado na Figura 56. 

Neste caso, o paciente foi posicionado com o queixo deslocado para frente em relação ao 

plano de corte e como consequência houve sobreposição de estruturas na imagem, 

principalmente da coluna na região de ramo mandibular. 

 

 

Figura 56: Radiografia panorâmica mostrando a imagem da sobreposição da coluna  na região de ramo 

mandibular. 

                                                 
5
 Radiolúcida – em radiografia, este termo é utilizado para as áreas escuras na imagem. 



 82 

 

 

Na análise das imagens também foram encontrados situações em que a imagem 

apresentava qualidade radiográfica, porém alguma estrutura não estava enquadrada na 

radiografia em função do tamanho do paciente. Como exemplo, a Figura 57 mostra a 

radiografia panorâmica de uma paciente onde não foi possível enquadrar a articulação 

temporo-mandibular e limites do ramo mandibular esquerdo na imagem radiográfica.  

 

 

Figura 57: Radiografia panorâmica onde não foram enquadradas todas as estruturas na imagem. 

 

 

 As imagens que não foram rejeitadas foram analisadas procurando visualizar os 

detalhes anatômicos mostrados na Figura 58, bem como avaliar o contraste da imagem. Os 

avaliadores utilizaram uma pontuação de 0 a 3 para classificar a visualização das estruturas 

anatômicas e o contraste da imagem, sendo que zero representa a condição insuficiente para o 

diagnóstico e 3 a condição excelente. A partir destes valores foi determinado o Índice de 

Qualidade (IQ) da imagem. 
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Figura 58: Imagem de uma radiografia panorâmica com uma ampliação de um molar inferior, com a indicação 

das estruturas anatômicas que foram avaliadas. 1. Seio maxilar (limites e soalho); 2. Fossa nasal (limites); 3. 

septo nasal; 4. espinha nasal anterior; 5. Tuberosidade maxilar; 6. Cabeça da mandíbula; 7. Eminência articular; 

8. espaço articular; 9. Processo coronóide; 10. Canal mandibular; 11. Forame mentual; 12. Dentina; 13. Canal 

radicular; 14. Lâmina dura; 15. Espaço do ligamento periodontal; 16. Crista óssea alveolar; 17. Esmalte;  

 

 

 A Figura 59 mostra a distribuição do número de radiografias em função do percentual 

do Índice de Qualidade (IQ) médio obtido a partir da média do IQ atribuído a cada radiografia 

pelos dois examinadores. 

 

Figura 59: Distribuição das radiografias em função do percentual do Índice de Qualidade médio obtido pela 

avaliação da imagem por dois observadores. 

  

 

Observa-se pelos dados que o Índice de Qualidade das radiografias do equipamento 2 

é mais elevado do que o do equipamento 1. O valor médio do IQ do equipamento 2 é de 78,4 

e do equipamento 1 é de 69,6. No equipamento 1, 13,9% das radiografias apresentaram um IQ 
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abaixo de 65%, enquanto que no equipamento 2 este percentual foi de 7,1%. Por outro lado, 

somente 8,3% das radiografias do equipamento 1 atingiram o IQ no intervalo de 85 a 95%, 

enquanto que no equipamento 2, este percentual foi de 30,7%. Provavelmente, o fato de se 

utilizar uma tensão mais elevada para a realização dos exames no equipamento 2, resultou em 

melhor visualização das estruturas devido ao maior poder de penetração da radiação. Esta 

suposição é evidenciada ao se analisar os dados da Figura 60, que mostram a correlação 

existente entre o IQ da imagem atribuído pela avaliação subjetiva e os parâmetros de 

exposição (tensão e produto corrente tempo). Os resultados mostram que a tensão de operação 

influenciou mais o Índice de Qualidade das imagens do que o produto corrente tempo. A 

correlação com o produto corrente tempo não foi estatisticamente significante. Resultados 

diferentes foram observados por Dannewitz et al. (2002), que investigaram o efeito da 

redução da dose em imagens radiográficas panorâmicas digitais em relação à qualidade 

subjetiva da imagem através da avaliação de 21 detalhes anatômicos e 30 achados 

patológicos, com diferentes percentuais de redução da corrente do tubo, cujos valores 

variaram de 48 a 81% de redução. As radiografias que sofreram redução da corrente 

apresentaram pontuação inferior à imagem padrão no que diz respeito aos detalhes 

anatômicos e não houve diferença em relação aos achados patológicos. Porém, os resultados 

foram baseados em um pequeno número de achados patológicos verificados. Em nosso 

estudo, os valores da corrente (mA) não sofreram variações significativas, como pode ser 

observado na Figura 41. Os autores (Dannewitz et al., 2002) indicam que em determinadas 

circunstâncias, tais como exames para acompanhamento radiográfico, uma redução de até 

65% deve ser considerada.  
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Figura 60: Correlação entre o Índice de Qualidade das imagens e a tensão (a) e entre o Índice de Qualidade e o 

produto corrente x tempo (b). 

 

 

A Figura 61 mostra o percentual de Índice de Qualidade para a visualização de cada 

estrutura nas imagens avaliadas. Os dados deste gráfico expressam o percentual de adequação 

com que cada estrutura anatômica foi observada na radiografia. 

 

 

Figura 61: Valores percentuais do Índice de Qualidade em função de cada estrutura anatômica estudada e do 

contraste da imagem. A. soalho do seio maxilar; B. limites do seio maxilar; C. septo nasal; D. limites da fossa 

nasal; E. espinha nasal anterior; F. tuberosidade maxilar; G. espaço articular; H. cabeça da mandíbula; I. 

eminência articular; J. processo coronóide; L. canal mandibular; M. forame mentual; N. esmalte; O. dentina; P. 

canal radicular; Q. lâmina dura; R. espaço do ligamento periodontal; S. crista óssea alveolar; T. contraste.  
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Observa-se por estes dados que as estruturas menos visualizadas nas imagens dos dois 

equipamentos são a C (septo nasal); D (limites da fossa nasal) e L (canal mandibular). Em 

relação ao septo e a fossa nasal, este fato pode estar associado ao princípio de formação da 

imagem na radiografia panorâmica, onde nem sempre estas estruturas se encontram dentro da 

zona de nitidez. Quando se pretende uma melhor visualização destas regiões, é recomendado 

que o paciente seja posicionado mais para frente em relação ao plano de corte, 

propositadamente e terá como resultado uma imagem mais definida das cavidades nasais e 

seios maxilares, como mostra a Figura 20 (LANGLAND; LANGLAIS, 2002).  

A visualização dos limites da fossa nasal e do canal mandibular é fundamental para os 

estudos de planejamento de implante. Como as radiografias utilizadas neste estudo foram 

retiradas aleatoriamente do banco de dados da clínica e não foi efetuada uma avaliação da 

indicação do exame, não se pode avaliar o impacto da adequada visualização destas estruturas 

no diagnóstico. A introdução de novas tecnologias, como a tomografia computadorizada 

específica para odontologia (Cone Beam), tem acarretado a mudança no tipo de exame 

solicitado para o planejamento de implante. Atualmente, tem-se dado preferência ao estudo de 

TC na maioria dos casos.  

Por outro lado, é importante ressaltar que a visualização das estruturas M (forame 

mentual), N (esmalte) e O (dentina) nas imagens analisadas apresentou melhor Índice de 

Qualidade no equipamento 1 do que no equipamento 2. Este fato é explicado pelo melhor 

contraste das imagens no equipamento 1, uma vez que os valores de tensão utilizados são 

menores que no equipamento 2, conforme resultado do contraste (T) no IQ, observado da 

Figura 61.  

 É importante ressaltar que as doses medidas no equipamento 2 são menores do que no 

equipamento 1. Associado a isso, o valor médio do Índice de Qualidade do equipamento 2 é 

mais elevado que do equipamento 1, o que evidencia que o procedimento adotado no 

equipamento 1 não está otimizado em comparação ao equipamento 2. O objetivo de balancear 

a dose de radiação e a qualidade da imagem é obter imagem adequada para o diagnóstico com 

a mínima dose de radiação ao paciente. É importante conhecer quais fatores podem ser 

alterados e como afetam os diferentes aspectos da imagem e da dose associada ao paciente. 

Em seu estudo, Martin et al. (1999) avaliaram os fatores que influenciam tanto a qualidade da 

imagem como a dose. Dentre os fatores técnicos que afetam a dose do paciente e a qualidade 

da imagem, o autor classificou-os em duas categorias. A primeira envolve os fatores que 

influenciam pouco a qualidade da imagem e o segundo relacionou aos fatores que podem 

melhorar um aspecto em detrimento do outro. Como fatores importantes a serem observados, 
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incluiu a tensão do tubo, a filtração, a energia do fóton, o sistema de imagem convencional 

(tela/filme) ou digital e a radiação espalhada. 
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5  CONCLUSÕES 

 

 

 A partir dos resultados deste trabalho pode-se concluir que: 

1. Apesar dos dois equipamentos de raios X panorâmico utilizados na clínica disponibilizarem 

os mesmos ajustes de tensão e do produto da corrente tempo, as radiografias efetuadas no 

equipamento 1 são realizadas com dois valores de corrente (10 e 12 mA), enquanto que no 

equipamento 2 os técnicos utilizam três valores (8, 10 e 12 mA). Não há uma justificativa 

aparente para esta seleção por parte dos técnicos. Observou-se também que as radiografias 

realizadas no equipamento 2 eram efetuadas com valores de tensão superiores aos utilizados 

nos exames do equipamento 1, evidenciando uma compensação  da técnica por parte dos 

técnicos. 

2. Os valores do PK,L e PK,A, correspondentes aos exames realizados na clínica para pacientes 

adultos são similares aos encontrados em países como o Reino Unido e a Alemanha, obtidos 

com sistemas digitais e convencionais. Era de se esperar que a mudança de um sistema 

convencional para o digital resultasse na redução da dose, uma vez que o sistema digital é 

mais sensível à radiação do que o filme radiográfico. Provavelmente, o processo de 

introdução do sistema digital não está acompanhado do processo de otimização do uso do 

equipamento. 

3. Com relação às regiões da cabeça que receberam dose, avaliadas neste estudo, verificou-se 

que a região da nuca apresentou os valores mais elevados de dose em comparação com as 

demais regiões avaliadas, seguida das glândulas parótidas, da tireóide e por último, a região 

dos olhos. Este fato pode ser justificado pelo princípio de funcionamento do equipamento 

panorâmico. Para que a porção anterior do plano de corte apresente uma projeção favorável, 

ocorre uma diminuição da velocidade de movimento do receptor ao passar nessa região.  

4. A análise de um conjunto aleatório de imagens de pacientes adultos mostrou um alto índice 

de erros de posicionamento (52% no equipamento 1 e 57% no equipamento 2). Os erros mais 

freqüentes foram o mau posicionamento da língua e a imagem cortada da cabeça da 

mandíbula. O posicionamento da língua correspondeu a 25,8% no equipamento 1 e 37,1% no 

equipamento 2 e a imagem cortada da cabeça da mandíbula correspondeu a 30,6% e 20% nos 

equipamentos 1 e 2, respectivamente. Uma capacitação dos técnicos poderia reduzir as 

conseqüências dos artefatos na imagem em decorrência de erros de posicionamento, uma vez 

que algumas imagens não podem ser utilizadas para o diagnóstico, resultando em repetição do 
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exame. É importante ressaltar que o sistema digital utilizado neste estudo é do tipo CCD, o 

que poderia levar o técnico a pensar que a repetição do exame não resulta em rejeito. 

Entretanto, resulta em um aumento de dose no paciente e, portanto, aumento do risco. Nos 

casos de sistemas digitais do tipo CR, a repetição ainda acarretaria numa redução da vida útil 

do fósforo, aumentando os custos da clínica. 

5. A análise subjetiva da qualidade da imagem por dois observadores mostrou que o índice de 

qualidade da imagem do equipamento 2 é maior do que do equipamento 1, sendo o IQ médio 

de 69,6% e 78,4% para os equipamentos 1 e 2, respectivamente. Provavelmente, o fato de se 

utilizar uma tensão mais elevada para a realização dos exames no equipamento 2, resultou em 

melhor visualização das estruturas. O contraste das imagens (claro e escuro) do equipamento 

1 é maior que nas radiografias do equipamento 2 em decorrência da menor tensão utilizada. A 

avaliação da qualidade da imagem mostrou ainda que entre as estruturas menos visualizadas 

estão a fossa nasal e o canal mandibular, essenciais no estudo de planejamento de implante. A 

dificuldade de visualização destas estruturas é inerente à própria técnica. Estes dados podem 

justificar o aumento de solicitações de Tomografia Computadorizada específica para 

odontologia (Tomografia computadorizada Cone Beam), para o planejamento de implante.

 Enfim, os resultados deste trabalho mostraram que os procedimentos podem ser 

otimizados, principalmente no equipamento 1, procurando-se aumentar o Índice de Qualidade 

e reduzindo a dose no paciente. 
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ANEXO A – Termo de aprovação do Comitê de Ética 
 

 

 

 
 

 

 


