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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DOSIMÉTRICA EM PROCEDIMENTOS DE RADIOGRAFIA 
PANORÂMICA E TELERADIOGRAFIAS 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dose de entrada na superfície da pele 
nos procedimentos de radiografia panorâmica e teleradiografia em 3 clínicas de Recife-PE/ 
Brasil, e de contribuir com dados para a determinação de níveis de referência para os 
procedimentos extrabucais supracitados. Para tanto, foram avaliadas as condições 
operacionais de três clínicas lotadas em Recife, procurando-se avaliar a existência e 
integridade dos equipamentos de radioproteção, modo e condições de processamento da 
imagem; e parâmetros do equipamento radiográfico como a dimensão do campo de irradiação, 
a filtração total, o tempo de exposição e a tensão aplicada ao tubo de raios X.  

Para estimativa de da dose na entrada da pele do paciente foi utilizado o fantoma 
Randon Alderson e dosímetros termoluminescentes. A partir destes valores e dos fatores de 
conversão determinados por técnica de Monte Carlo, com o fantoma MAX, foi possível 
estimar a dose absorvida nos órgãos devido aos procedimentos de teleradiografra.  

Com relação à radiografia panorâmica o estudo realizado mostrou que as doses mais 
altas ocorreram na região das glândulas parótidas que estão próximas aos centros de rotação.  

No caso de teleradiografa os maiores valores de dose ocorreram nas regiões 
correspondentes ao lobo temporal do cérebro, seguindo-se pelos linfonodos, ouvidos e 
glândulas parótidas. As doses absorvidas no globo ocular e na tireóide foram, 
respectivamente, de 0,037 mGy e 0,002 mGy na Clínica A e 0,062 mGy e 0,003 mGy na 
Clínica C.  

Na análise do desempenho dos equipamentos foram encontradas inadequações na 
colimação do feixe na Clínica A, na reprodutibilidade do tempo de exposição na Clínica C e 
na filtração total em ambas as clínicas. 
 
 
 
Palavras-Chave: dosimetria, radiografia panorâmica, teleradiografia. 
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ABSTRACT 

 
 

DOSIMETRIC EVALUATION IN PANORAMIC AND TELERADIOGRAPHY 
PROCEDURES 

 
 

The present work had as an objective to evaluate the skin surface entrance dose in 
panoramic and teleradiography procedures in three clinics in Recife - Pernambuco - Brazil, 
and to contribute with data for the determination of reference levels for supercited extraoral 
procedures, for this purpose, operational conditions in 3 clinics were evaluated in Recife, 
aiming to evaluate the existence and integrity of the radioprotection equipment, manner and 
conditions of image processing; and radiographic equipment parameters such as the 
dimension of the irradiation filed, the total filtration, the exposure time and the potential 
applied to the X ray tube.  

For an estimation of the skin entrance dose of the patient, the phantom Randon 
Alderson and thermoluminesence dosemeters were used. From these values and the 
conversion factors determined by the Monte Carlo technique, with the phantom MAX it was 
possible to estimate the dose absorbed in the organ due to the teleradiography procedures.  

Regarding panoramic radiography the study showed that the more elevated doses 
occurred in the parotid gland region which is near rotacional venters.  

In the case of teleradiography the highest dose value occurred in the regions 
corresponding to the temporal lobe of the brain, followed by linfonodes, ears and parotid 
glands. The doses absorbed in the eyes and the tyroid gland were, 0.037 mGy and 0.002 mGy 
in Clinic A and 0.062 mGy and 0.003 mGy in Clinic C, respectively.  

Regarding equipment test, inadequacy was found in the beam collimation in Clinic A 
and in the reproducibility of the X ray exposure in Clinic C. The total filtration in both clinics 
was inadequate. 
 
 
 
Key-words: dosimetry, panoramic radiography, teleradiography. 
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1 Introdução 
 

 

A introdução de novas tecnologias no campo do radiodiagnóstico por imagem 

associado ao desenvolvimento de novos equipamentos de raios-X tem feito do 

radiodiagnóstico um procedimento médico bastante utilizado nos processos clínicos. Dentre 

os diversos procedimentos radiográficos odontológicos extraorais, as técnicas panorâmicas e a 

teleradiografia, têm sido largamente empregadas, principalmente para fins de planejamento 

ortodôntico. Estas técnicas permitem a visualização do complexo maxilo-mandibular como 

um todo e resultam, de um modo geral, em valores de dose no paciente menores que os 

decorrentes do uso da técnica periapical de boca completa. 

De um modo geral, a radiografia panorâmica e a teleradiografia são utilizadas para 

pacientes em todas as faixas etárias, conforme casos clínicos, porém é mais comum os seus 

empregos para crianças, adolescentes e adultos jovens. 

Como todo procedimento, que utiliza radiação ionizante, os exames radiográficos 

devem ser justificados e otimizados de modo a atenderem à filosofia do sistema de limitação 

de dose. 

Diversos fatores contribuem para a qualidade da imagem e a dose paciente, tais 

como: a reprodutibilidade e exatidão da tensão aplicada ao tubo de raios-X (kV), tempo de 

exposição, procedimentos de revelação dos filmes e condições de preservação dos sistemas de 

receptação de radiação para aquisição de imagens. 

Os limites de dose estabelecidos nas normas nacionais, como a Portaria 453 do 

MS/ 98 e internacionais, como as recomendações da EUR 2004, referem-se às doses dos 

trabalhadores com radiações ionizantes e aos indivíduos do público. No caso de pacientes não 

há limites estabelecidos, uma vez que a dose deve ser a necessária para fornecer a imagem 

adequada para o diagnóstico ou para o tratamento do paciente. Neste sentido, são definidos 

níveis de referência para cada tipo de exame radiográfico, que correspondem a valores de 

dose com os quais é possível obter uma imagem de qualidade adequada ao diagnóstico. 

No Brasil, a legislação nacional em vigor não estabelece valores de referência para 

os procedimentos radiológicos utilizando as técnicas panorâmicas e teleradiográficas que são 

usadas em odontologia. Em adição a esse fato os serviços de radiologia de um modo geral não 
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têm implantado programas de qualidade que visam a otimização dos procedimentos 

radiológicos. Portanto, toma-se importante a realização de estudos que avaliem os níveis de 

dose na entrada da pele do paciente e as condições operacionais da unidade de raios-X, 

visando a definição de valores de referência para procedimentos de radiologia panorâmica e 

teleradiografia. 

O objetivo deste trabalho é o de avaliar a Dose na Entrada da Pele (ESD) em 

procedimentos de radiografia panorâmica e teleradiografia realizados em três clínicas de 

radiologia odontológica ou de documentação odontológica – as quais consentiram com a 

pesquisa - localizadas em Recife, além de avaliar as condições de operação dos equipamentos 

de raios-X. 

Espera-se com os resultados deste trabalho gerar, para os órgãos da vigilância 

sanitária, dados indicadores das condições de radioproteção nos serviços de radiologia 

odontológica. 
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2 Revisão Bibliográfica 
 

 

Na odontologia o termo radiografia extrabucal refere-se aos procedimentos 

radiológicos que são realizados com o filme radiográfico fora da cavidade bucal do paciente. 

Para tanto, o filme é acondicionado dentro de um chassi e posicionado próximo a um dos 

lados da face do paciente, enquanto o tubo de raios-X é posicionado simetricamente no lado 

oposto, conforme demonstrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Paciente posicionado entre o tubo de raios-X e o chassi de um equipamento de 

radiografia panorâmica. 

 

 

Dentre as técnicas empregadas para exames extrabucais destacam-se a radiografia 

panorâmica e a teleradiografia. 

A radiografia panorâmica, também conhecida como ortopantomografia, 

corresponde à visualização de todo o complexo maxilo-mandibular em um único filme, o que 

possibilita: a identificação dos centros de crescimento, a visualização de fraturas extensas, a 

avaliação periodontal e, ainda, a avaliação de implantes ou próteses, em substituição a dentes 

Porta Chassi Tubo gerador de 
raios-X 



 16

perdidos, ou em edêntulos. (WALL et al, 1979). A Figura 2 mostra a imagem obtida com esta 

técnica radiográfica. 

 

 
Figura 2: Radiografia panorâmica  

 

 

Para a obtenção da imagem panorâmica o tubo de raios-X se movimenta em torno 

da cabeça do paciente (Figura 3) em unia trajetória circular ou elipsoidal em sincronia com o 

chassi portando o filme radiográfico. 

A radiografia panorâmica é uma técnica muito útil na triagem de pacientes –

assintomáticos, pois por facilitar as avaliações periódicas em crianças no intuito de antever 

futuros problemas associados com a troca de dentes temporários por permanentes, permite 

diagnosticar potenciais má-oclusões. Esta técnica, associada ou não à radiografia periapical, 

tem grande utilização no planejamento de próteses, na ortodontia, em cirurgias, diagnósticos e 

acompanhamento de casos clínicos (COSTA, 2002). 

A técnica periapical de boca completa, também pode ser utilizada para avaliação 

de toda a dentição. No entanto, esta técnica requer 11 a 14 exposições seqüenciais, o que 

representa maior dose no paciente e maior tempo de aquisição da imagem (WALL, 1995; 

FREITAS, 2000; COSTA, 2002). Além disso, esta técnica não fornece informações sobre as 

áreas adjacentes à dentição e estruturas periapicais (ODUNKO, 2001). 

 

 

 

 

 

 



 17

 

  

   Paciente 

 

 

                 

          Filme 

 

 

 

    Sentido do     Feixe de raios X 

deslocamento 

 

Tubo de raios X 
 

 

Figura 3: Sentido de rotação do tubo e do chassi em torno do paciente com formação 

simultânea da imagem panorâmica. 

 

 

A imagem panorâmica, por outro lado, não é tão definida ou nítida quanto a 

imagem de boca completa obtida com filmes periapicais e por isso não pode ser utilizada para 

avaliar cáries, doenças ou lesões nos tecidos moles adjacentes aos dentes. Devido às 

vantagens e desvantagens de ambas as técnicas, elas não são excludentes, tendo cada técnica a 

sua aplicação diagnóstica definida e podendo ser complementada com a outra, conforme a 

situação do tecido ósseo em análise. 

Um outro método utilizado para análise das estruturas ósseas da cabeça é a 

teleradiografia. Esse método abrange, além do complexo maxilo-mandibular, a calota 

craniana em parte ou total e os seios paranasais, os nasais e os frontais, assim como as 

vértebras cervicais e os tecidos moles dispostos sobre esses agrupamentos ósseos. 

A imagem é também obtida com o chassi e o tubo de raios-X situados extra-

oralmente e em posições opostamente simétricas, semelhantemente ao procedimento 

panorâmico, sendo que o tubo de raios-X e o chassi com filme são fixos. A imagem obtida 
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com esta técnica (Figura 4) pode ser utilizada para as medidas lineares e angulares do tecido 

ósseo da cabeça, e neste caso a técnica recebe o nome de teleradiometria ou cefalometria. 

 

 

Estruturas ósseas 

         Tecidos moles 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Teleradiografia lateral. 

 

 

As medidas possíveis de serem adquiridas são realizadas através de um traçado 

manual ou computadorizado a partir dos pontos craniométricos, o que, por sua vez, permite a 

geração e o armazenamento de registros para comparações futuras. Além disso, esses traçados 

servem favoravelmente à tratamentos ortodônticos mais específicos e efetivos, através do 

acompanhamento dos efeitos da terapia proposta sobre as estruturas faciais e a influência 

sobre a maturação óssea. 

Este exame radiográfico pode ser executado por técnicas distintas: variantes 

angulares da região frontal ou do perfil do crânio. Geralmente, a teleradiografia lateral é a 

mais solicitada para documentação ortodôntica. 

 

 

2.1 Princípios da Radiografia panorâmica 

 

 

Como visto anteriormente, na radiografia panorâmica, o filme radiográfico e tubo 

de raios-X movem-se ou giram em sentidos opostos ao redor do paciente, enquanto o paciente 

permanece sentado ou em pé com a cabeça fixa. Ao rotacionar, o tubo de raios-X emite um 

feixe estreito de radiação ao longo de um plano vertical cujo eixo de rotação é invisível e 

localiza-se intrabucalmente (Figura 5) e, em decorrência deste processo, uma série de imagens 
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individuais é formada em uma mesma película radiográfica ou em um conjunto planar de 

receptores de radiações ionizantes, assim como na tomografia1. As diversas imagens, ou 

projeções, geradas são dispostas lateral e sequencialmente no filme, durante o processo, o que 

resulta em uma imagem plana de uma superfície curva, com dimensões de 18 x 30 cm. 

 

 
Figura 5: Movimentação do tubo e do chassi em torno de um eixo central de rotação.  

 

 

O feixe de radiação emitido para formar a imagem tem dimensões fixas durante 

todo o processo de produção da imagem. Entretanto, no que diz respeito à imagem sua 

dimensão vertical permanece inalterada, diferentemente da dimensão horizontal que é 

modificada em função da rotação horizontal do eixo invisível situado dentro da cavidade 

bucal. 

 

 

Centro Rotacional 

 

Os centros rotacionais, chamados de "fulcros2 efetivos das projeções” ou de “eixos 

de rotação”, geometricamente, são pontos definidos dentro da cavidade bucal cujas posições e 

                                                 
1 Tomografia – técnica radiográfica em que é possível gerar imagens de uma camada, ou secção do corpo, 
enquanto realiza o borramento de estruturas dos planos adjacentes. 
2 Fulcro - área em que objeto que deve ser radiografado deve estar localizado para que tenha uma boa nitidez na 
imagem. 
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número variam conforme o fabricante do equipamento. Dessa forma os equipamentos 

panorâmicos podem ter: 
 

a) um centro de rotação fixo, 
b) dois centros de rotação fixos, 
c) três centros de rotação fixos e, ou  
d) um centro de rotação móvel. 
 

Em todos os casos, exceto equipamentos com um único centro de rotação (CR), a 

localização do centro de rotação sofre alteração com a rotação do filme e do tubo ao redor do 

paciente. Essas mudanças permitem que uma camada de imagem, ou campo focal, seja gerado 

de acordo com a forma elíptica do arco dental da mandíbula. 
 

 

Campo Focal 

 

 

O campo focal (CF) é também definido como uma zona tridimensional curva 

(Figura 6) na qual as estruturas localizadas em sua área serão claramente visualizadas na 

radiografia panorâmica, ou seja, as estruturas aparecem bem nítidas. Ao contrário, as 

estruturas localizadas fora da área, em posição posterior ou anterior, aparecem borradas ou 

não distinguíveis na imagem resultante. Logo, a estrutura a ser radiografada deve estar 

localizada dentro do campo focal para a obtenção de uma imagem de boa qualidade. 

 

Campo focal – linha média 
                        em destaque 

           

 

 

 

 

                 Zona de campo focal 

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

radiografia panorâmica. 
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O tamanho e a forma do campo focal variam conforme o equipamento. Embora 

seja objetivo de todos os fabricantes proverem um campo focal abrangente, de modo que toda 

a dentição esteja nele encerrada e com uma área o mais estreita possível, o que ocorre é que 

em muitos aparelhos o campo focal é estreito na região após a dentição, largo na região 

anterior aos dentes e não é o suficiente em sua forma e largura para que todos os tipos de 

arcos dentais se adeqüem. Cada unidade panorâmica apresenta um campo focal apropriado 

para acomodar uma dimensão média de mandíbula, e, como os pacientes apresentam 

mandíbulas com dimensões diferentes, os equipamentos são acompanhados com instruções do 

fabricante para ajustar de melhor forma as variações mandibulares dentro da área focal 

predefinida. Isto é de suma importância para obtenção de uma imagem de qualidade 

(NAPIER, 1999; EU, 1999), a qual depende do posicionamento a mandíbula e, ou maxilar, ao 

campo focal e de quão próximo sua mandíbula - em ordem de grandeza - é da dimensão 

média definida pelo fabricante do aparelho em uso. 

 

 

2.1.1 Equipamentos de raios-X panorâmico 

 

 

Há uma diversidade de equipamentos de raios-X panorâmicos disponíveis no 

mercado, na qual se incluem modelos como Orthoralix 9200 (Gendex Corporation), Cranex 

Tome Ceph Mind (Sorendex Medical System) e Rotograph Plus 320 (Find), demonstrados na 

Figura 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7: Modelos de equipamentos utilizados para a radiografia panorâmica. 

A) Cranex Tome Ceph mind, 13) Orthoralix 9200 e C) Rotograph Plus 320. 

A B C
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Os equipamentos gerador de raios-X panorâmicos diferem quanto ao número de 

centros de rotação, ao tamanho e à forma de campo focal e ao ripo de mecanismo de suporte 

do chassi com filme. Embora os equipamentos divirjam entre si, todos eles apresentam 

componentes similares. Dentre os principais componentes comuns podem ser citados: 

 

• Tubo Gerador de Raios-X 

• Posicionadores e alinhadores de cabeça 

• Controle de exposição 

 

 

Tubo de Raios-X 

 

 

Nas unidades geradoras de raios-X para produção de radiografias panorâmicas – 

vulgarmente denominados de raios-X panorâmico - o tubo gerador é similar aos dos 

equipamentos intraorais. O tubo encontra-se encerrado dentro de uma caixa metálica de 

chumbo com uma abertura à frente da janela do tubo e à frente desta janela encontram-se os 

colimadores dispostos em uma placa metálica que é ajustada para cada procedimento, seja 

panorâmica, teleradiografia ou tomografia, a qual pode ser realizada em alguns equipamentos. 

A forma dos colimadores panorâmicos é do tipo "fenda", ou seja, um retângulo com base 

acentuadamente estreita (conforme demonstrado na Figura 8) cujas dimensões variam, de 

acordo com o fabricante, entre 1 e 2 mm na base e entre 50 a 60 mm na altura. 

O feixe de raios-X emergente do tubo passa através do colimador como uma banda 

estreita que passará através do paciente e exporá o filme que está posto atrás de um segundo 

colimador de similar forma, porém com dimensões maiores: base variando entre 7 e 14 mm e 

altura entre 145 a 170 mm Esse segundo colimador é parte do suporte do chassi (Figura 9) e 

tem função de minimizar a radiação espalhada que chegará ao filme, o que contribui para a 

obtenção de uma imagem nítida. 
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Emissor de luz de foco 
 

Braço de sustentação do Tubo 
     e do Bucky 

 
 
         Cefalostato 
 
        Caixa metálica com tubo  
         de raios X 
   Bucky 
 
 
       Colimadores panorâmicos 
 
 
 
Painel de 
 controle 
 
 
 
 
 
 
 
     Coluna do equipamento 

 

Figura 8: Equipamento de raios-X panorâmico com destaque para a localização dos 

colimadores de radiografia panorâmica. 

Equipamento Cranex Tome Ceph Mind (Sorendex Medical System). 

 

 

Devido à movimentação do tubo em volta da cabeça do paciente, o feixe de raios-

X tem que atravessar a coluna vertebral, na sua porção cervical e a base da calota craniana, na 

sua porção occipital, o que acarreta uma atenuação da radiação. Em decorrência disto, todos 

os tubos de raios-X panorâmicos têm o feixe de radiação ligeiramente angulado entre -4° a -7° 

com a horizontal, o que faz com que a atenuação por parte da base da calota craniana seja 

reduzida (Notar nas figuras 5 e 9). Quanto às vértebras, além da atenuação ao feixe, na 

imagem resultante elas podem aparecer sobrepostas aos dentes incisivos, o que prejudica a
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imagem. Este problema foi resolvido ao fazer uso de equipamentos com dois ou três centros 

de rotação fixos, ou com um centro de rotação móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionadores e alinhadores de cabeça do paciente 

 

Cada equipamento deve ter instrumentos que possibilitem a fixação da cabeça e o 

correto alinhamento da mandíbula e maxila dentro do campo focal. Um modelo típico para 

posicionamento da cabeça do paciente compreende um apoio frontal (do násio), um fixador 

lateral de cabeça e um bloco de mordida (HARING, 2000). No entanto, hoje se podem 

encontrar sistemas mais complexos e completos com a adição de olivas aos fixadores laterais 

de cabeça e com apoio de queixo e apoio labial anexado ao bloco de mordida, conforme 

demonstrado na Figura 10, além de feixes de luz para alinhamento. 

 

Controle de Exposição 

 

Os fatores de exposição de cada equipamento são determinados pelo fabricante. 

Alguns fabricantes, como a Cranex, Siemens, Medicalli e Sorendex, permitem que os fatores 

Figura 9: Visualização dos colimadores e dos eixos (RI e R2) de rotação utilizados para 

obtenção de incidência panorâmica -  especificidade de Equipamentos Rotograph Plus.

 

Colimador secundário 

Colimador primário 
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sejam ajustados ao tipo de paciente, à largura da face e às faixas etárias e, além disso, 

permitem realizar ajuste fino de tempo, miliamperagem e tensão aplicada ao tubo, de modo tal 

que em alguns equipamentos se pode encontrar até 206 tipos de programas possíveis para 

melhor adequação ao tamanho e a forma do paciente. 

No geral, os equipamentos de raios-X panorâmicos são ajustados em uma faixa de 

60 a 85 kV, entre 6 e 15 mA e entre 12 e 17 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dispositivos de alinhamento e posicionamento da cabeça – Equipamento para 

Radiografias Panorâmicas e Teleradiografias. 

 

 

 

 

Suporte lateral com olivas 

Mordedor 

Cefalostatos 

Apoio labial 

Apoi do queixo 

Apoio frontal 
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2.1.2 Obtenção da Imagem Panorâmica 

 

 

A radiografia panorâmica ideal deverá retratar os objetos de interesse, em especial 

a mandíbula, de modo preciso, com nitidez e sem distorção (HARING, 2000). Como na 

prática isto não ocorre, é necessário que se entenda os fenômenos de distorção, associados a 

movimentação do tubo de raios-X e do filme, para que se saiba quais os limites e quão seguro 

é a informação diagnóstica da radiografia panorâmica. 

A imagem panorâmica é resultado de um complexo sistema e de diversos 

fenômenos desenvolvidos durante o funcionamento dos equipamentos de raios-X 

panorâmicos. 

Como já citado anteriormente, o feixe de raios-X utilizado é um feixe estreito. Ao 

se usar um feixe com essa característica para projetar uma estrutura sobre um filme estático, é 

natural que ocorra ampliação horizontal e de maior proporção de que a ampliação vertical, 

conforme demonstrado na Figura 11. 

 

 
 

Figura 11: Influência do centro de rotação na obtenção de uma imagem. A) foco 
intrabucal fixo e filme fixo: dimensões vertical e horizontal aumentadas sem manutenção da 
proporcionalidade real; 13) fonte móvel, porém com filme fixo: o movimento da fonte 
determina um ponto focal dentro da cavidade oral e repercute numa imagem com dimensão 
horizontal proporcional ao real, porém com dimensão vertical diminuída; C) fonte e filme 
móveis: as dimensões vertical e horizontal são proporcionais às dimensões reais. 
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O equipamento ao movimentar o filme, as ampliações vertical e horizontal podem 

ser igualadas, de modo que a imagem resultante seja proporcional ao objeto radiografado, 

como visto na Figura 11. Em alguns casos, o movimento do filme é realizado por meio de um 

tambor, que ao se mover, gira sobre seu próprio eixo, conforme mostrado na Figura 9. Em 

outros casos, o filme é colocado num chassi plano e móvel. 

A velocidade de deslocamento do filme é ajustada à velocidade de deslocamento 

da fonte de raios-X e, embora não afete a localização do centro de rotação, influencia na 

espessura e distância ao ponto focal (CR). Aumentando-se a velocidade de deslocamento da 

fonte, o campo focal (CF) é distanciado e tem sua espessura alargada, como demonstrado na 

Figura 12. 

 

 
 

Figura 12: Mudança da distância do CF ao CR em função da velocidade de 

deslocamento do filme. R1, R2, R3 e R4 são os raios que expressam a distância do CF ao CR. A 

velocidade (V) aumenta de 1 até 2 e decresce de 3 a 4, ou seja: (VR1 ~ VR4) < (VR2 ~ VR3). 

 

 

Daí, as dimensões vertical e horizontal são correspondentes apenas quando o 

objeto radiografado se encontra no plano central, ou na zona de nitidez3 (ZN), registrada no 

campo focal da imagem. 

As estruturas fora da zona de nitidez, mas dentro do campo focal vão sempre 

aparecer, embora apresentando distorção na forma e imprecisão dos contornos, por baixo 

                                                 
3 Zona de Nitidez - é a zona, ou área curva, definida do objeto que contém pontos registrados com detalhes 
suficientes para permitir a identificação. 
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contraste radiográfico e, ou por pequena resolução, conforme o equipamento empregado e 

sistema de aquisição de imagem. Assim, os ossos localizados antes da zona de nitidez e dentro 

do campo focal, ou seja, localizados “para-lingual” serão ampliados e projetados mais 

superiormente em relação às localizadas na zona de nitidez. Já as estruturas ósseas situadas 

pós-zona de nitidez e dentro do campo focal, ou seja, “para-vestibular” são projetadas 

estreitadas e inferiormente em relação às situadas na zona de nitidez. 

 

 

2.1.3 Sistema básico de projeção 

 

No passado, o princípio da radiografia panorâmica rotacional foi descrito 

assumindo que o objeto radiográfico era perfeitamente circular e que o feixe de raios-X 

movimentava-se em tomo de um único centro rotacional (LANGLAND, 1968). Mediante o 

fato de que a mandíbula não é circular, uma variedade de movimentos foram desenvolvidos 

pelos fabricantes de equipamentos panorâmicos. Todos os movimentos criados apresentam 

um objetivo em comum: a obtenção da imagem satisfatória do complexo maxilo-mandibular. 

Na prática, a projeção mais simples utiliza um único centro de rotação em tomo 

do qual o feixe de raios-X rotaciona irradiando a metade da face e projetando-a em um filme 

do outro lado da face (WOODCOCK, 1971), conforme demonstrado na Figura 13. Após 

exposição de um lado da face, o paciente é deslocado para o lado, de modo que seja ajustado 

simetricamente para exposição do outro lado da face. 

 

 
Figura 13: Modo de obtenção da imagem através de equipamentos com um CR.  
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2.1.4 Sistemas complexos de projeção  

 

Outros tipos de sistemas foram desenvolvidos - os dinâmicos, com mais de um 

CR. Nestes sistemas, a imagem é gerada de forma continuada, com o objetivo de que cada 

parte do complexo maxilo-mandibular seja projetado tão próximo quanto possível do real. 

Nesse contexto, duas técnicas baseadas nos princípios tomográficos podem ser dinstigüidas, 

para funcionamento dos equipamentos panorâmicos: 

(1) Técnicas com vários CR e uso combinado destes, 

(2) Técnicas com uso de um CR com movimentação contínua. 

 

Os equipamentos panorâmicos de fabricação mais recente apresentam como 

principio tomográfico de projeção um híbrido das técnicas (1) e (2), citadas acima. 

 

Movimentos fundamentados em CR fixos 

 

Para produzir uma imagem contínua na película do filme, três CR são 

combinados para uso, conforme demonstrado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Projeção de imagem a partir de combinação de três CR 

 

CR 
lateral 

CR anterior 
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Nesta técnica, no primeiro movimento o feixe de raios-X desloca-se rotacionando 

sobre um CR localizado a cerca de 1 cm látero-posterior ao terceiro molar direito. Durante 

esta fase, uma larga faixa da dentição esquerda é exposta, logo projetada no filme que move-

se à frente. Quando o feixe aproxima-se dos caninos, ou seja, da porção anterior da face, o CR 

é ajustado momentaneamente para um ponto na linha média sagital em posição posterior aos 

incisivos (Figura 14). Esse ajuste permite uma boa projeção dos incisivos que até então eram 

borrados e/ ou sobrepostos pelas vértebras da coluna. E, então, na continuidade do movimento 

o feixe é ajustado para um terceiro CR em posição simétrica e oposta ao primeiro para que o 

lado direito da face seja escaneado. 

 

 

Movimentos com CR em movimentação contínua 

 

Durante a execução da exposição com esta técnica não ocorre nenhum CR fixo, 

pois a cada momento o único CR é ajustado para uma nova posição. Assim, o feixe apresenta-

se em contínuo movimento tangencial que perdura até que toda a mandíbula e maxila sejam 

projetadas (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15: Mudança da forma de projeção em função dos centros de rotação. A) 

Equipamento de CR móveis e fixos e 13) Equipamentos de CR móveis. 
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No transcorrer de qualquer um dos procedimentos fundamentados na existência 

de dois, três CR fixos, ou um CR móvel, ou ainda da combinação deles, o raio efetivo de 

projeção e a espessura do CF também são ajustados e, também por ajuste da velocidade do 

filme, a posição do CF pode ser modificada. Com isso, diferentes posicionamentos de CF 

podem ser utilizados na prática, em adequação com a diversidade das mandíbulas dos 

pacientes (Figura 16). 

 
 

Figura 16: Formas de CF em função da quantidade de CR e da velocidade de 

deslocamento do filme. A) CF de equipamento com um CR e exposição de hemi-arcada, B) 

CF de equipamento híbrido de três CR fixos e C) CF de equipamento com CR móveis. 

 

 

A espessura da região do campo focal varia com o comprimento do raio efetivo de 

projeção. Em decorrência disto, a espessura do CF na radiografia panorâmica varia em 

diferentes regiões durante a exposição. Na exposição continuada, por exemplo, o raio de 

projeção é sempre mais curto na região anterior que nas regiões laterais. Esse fato pode ser 

notado na Figura 17. 

No caso de equipamentos panorâmicos que dispõem de uma única forma de 

movimentação do CF, predefinida para uma dimensão de mandíbula, a diversidade de 

mandíbulas apresentadas pelos pacientes devem ser posicionadas corretamente dentro da 

condição do equipamento, de modo que as dimensões da mandíbula do paciente se adeqüe de 

melhor forma e mais próximo possível à do programa do equipamento. Nesse processo, é 

óbvio que nem sempre ocorrerá ajuste adequado e, sendo assim, partes da mandíbula poderão 

estar localizadas fora do CF em posição posterior e, ou anterior. 
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Essas partes serão magnificadas em maior ou menor grau que aquelas estruturas 

encerradas dentro do CF e, portanto, serão imprecisas e distorcidas na imagem. 

 
Figura 17: Formas, espessuras e raios efetivos de projeção dos campos focais. A) Cranex 

(Oralix Pan DC), B) Versaview (Panei E), C) Panorex 2 (3 CR) e D) Panorex 2 (DC). 

 

 

2.1.5 Chassi 

 

O chassi utilizado para radiografia panorâmica apresenta dimensões de 18 x 30 

cm, com a porta sendo composta por metal tipo chumbo e o lado do tubo composto por 

plástico, papelão ou outro material não radiopaco4 e não transmitante à luz. Além disso, os 

chassis podem ser flexíveis ou rígidos, bem como curvos ou planos a depender do tipo do 

equipamento panorâmico (LANGLAND, 1968; HARING, 2000). Outra particularidade dos 

chassis é que não devem permitir a entrada de luz ao serem travados e internamente 

apresentam telas intensificadoras (écrans) em ambos os lados. Em acréscimo, todos os chassis 

devem ter indicadores de lado direito e esquerdo do paciente, visto que a imagem dos lados da 
                                                 
4 Radiopaco – refere-se à propriedade que a matéria, em conformidade à sua densidade atômica, tem de atenuar 
às radiações que nela incidem. 
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face são simétricas e idênticas e, portanto na ausência de uma marcação pode haver 

imprecisão no diagnóstico, o que contraria o princípio da otimização no uso de radiações. 

 

 

2.1.6 Telas intensificadoras ou écrans 

 

 

Há dois tipos de telas intensificadoras utilizadas no chassi para radiografia 

panorâmica: de tungstato de cálcio (CaW04) e de terras raras (elementos de número atômico 

entre 57 e 71, acrescidas de scandium de Z=21 e, ou de Ítrio de Z=39). As telas de CaWO4 

emitem luz azul ao serem excitadas pelos raios Y, ou outros tipos de radiação, enquanto as 

telas compostas por terras raras emitem luz verde. A emissão espectral de luz é fato 

importante a ser considerado na escolha do filme, visto que o casamento adequado emissor-

receptor de luz assegura redução de dose na entrada da pele (ESD) do paciente de até 65% 

(TYNDALL & WASHBURN, 1987). 

As telas de terras raras requerem menor tempo de exposição que as de CaW04. 

fato este que as denominou de telas de alta velocidade. Em decorrência disto os valores de 

dose paciente são reduzidos. 

Estudos realizados por GRATT et al. (1984) demonstraram uma redução na dose 

paciente de até 40% com o uso de telas de terras raras. Outras pesquisas realizadas 

posteriormente afirmaram similares resultados como os de PONCE et al (1988) ao obter 

redução de 21-34% na ESD à 90 kV e 35-52% a 70M Em 1990, KAPA et al., confirmou os 

achados de TYNDALL & WASHBURN (1987) verificando que o Ítrio (Z=31) apresentava 

maior eficiência na redução (em até 50%) de ESD em procedimentos odontológicos sem 

prejuízo à imagem. 

 

 

2.2 Princípios da teleradiografia 

 

 

Para obtenção de uma boa teleradiografia conforme já descrito anteriormente, o 

tubo de raios-X e o chassi são fixados em posições diametralmente opostas a “uma distância 

padrão na qual a imagem resultante apresenta dimensões com o máximo de proximidade ao 

tamanho real e com um mínimo de distorção. Este tipo de radiografia foi idealizado por 
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BROADMENT (1931)” e revolucionou o estudo radiográfico, pois a teleradiografia 

apresenta, além da fidelidade dimensional, a vantagem de permitir que um mesmo paciente 

seja radiografado exatamente na mesma posição, em diversos intervalos de tempo, o que 

possibilita o estudo do crescimento ósseo normal, da evolução de determinadas patologias e o 

acompanhamento de tratamentos ortodônticos e cirúrgicos. Dessa forma, a teleradiografia é 

proposta para: 

 

• Avaliar crescimento e desenvolvimento ósseo; 

• Avaliar traumas, 

• Detectar doenças e anormalidades do desenvolvimento. 

 

 

2.2.1 Equipamento de raios-X empregado para a realização da teleradiografia 

 

 

A teleradiografia é executada com equipamento de raios-X panorâmico, ou pode 

ser realizada com equipamento médico convencional, desde que o equipamento disponha de 

instrumentos de posicionamento e alinhamento da cabeça de pacientes (HARING, 2000). 

Embora isto seja possível, as máquinas de raios-X panorâmicos são as mais empregadas. 

Sendo assim, o tubo de raios-X não difere do utilizado na panorâmica quanto à constituição 

do anodo, ao tamanho do tubo e quanto ao funcionamento para geração de radiação X. 

No entanto, no que diz respeito ao colimador do tubo e à presença de filtros 

adicionais, a teleradiografia é diferente da panorâmica. Na teleradiografia dois tipos de 

colimadores são usados. Ambos são retangulares e de mesma dimensão, a diferença entre eles 

está na sua utilização: um é disposto com o maior lado na horizontal e o outro com o maior 

lado na vertical. Com o lado maior na horizontal é realizada a técnica de projeção lateral da 

cabeça e quando na vertical, para projeções ântero-posteriores. Além disso, para a realização 

da teleradiografia é empregado um filtro adicional, geralmente de alumínio, em forma de 

cunha, à frente da janela do tubo e antes do colimador três (Figura 18), o que não ocorre na 

panorâmica. Os equipamentos mais atuais, geralmente, apresentam os colimadores internos à 

caixa metálica que encerra o tubo de raios-X e o seu ajuste é realizado entre um paciente e 

outro, por um dispositivo externo ao cabeçote do tubo. Alguns tipos de equipamentos, porém 

apresentam seus colimadores externos ao equipamento, conforme demonstrado na Figura 19, 
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devendo ser colocado em uma abertura a frente da janela do tubo de raios-X, no momento que 

antecede à realização de uma radiografia. 

 

 

 

 
 
 

Figura 18: Colimadores e filtro adicional para a realização de teleradiografia. 
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Figura 19: Colimador esterno ao equipamento -  

fotografia de colimador para panorâmica de Orthoralix 9200 – Medicalli Co. 

 

 

A forma de cunha do filtro permite que a filtração seja ajustada em função das 

dimensões do crânio em análise e sua utilização é necessária para que os tecidos moles da 

face sejam visualizados na imagem. Em equipamentos onde os colimadores são externos, o 

filtro adicional se encontra aderido ao colimador e não pode ser ajustado ao biótipo do 

paciente. 

Além dessas diferenças, modificações são definidas no ajuste dos parâmetros que 

definem a qualidade e a intensidade do feixe de radiação e também da duração da irradiação. 

Durante uma teleradiografia, o aparelho é ajustado na faixa de 10 a 15 mA (miliamperes) e 

entre 65 a 90 kV (quilovolts). Já o tempo médio de exposição é de 1,0 segundo, podendo 

variar conforme o aparelho, o filme e o écran utilizado. 

E, por fim, o arranjo geométrico de exposição à radiação deve ter a distância foco 

ao centro da cabeça de 1,52 metro com uma área focal de no máximo 3 mm2 e o centro da 

cabeça do paciente é definido como sendo a linha do plano sagital no ponto médio entre as 

olivas. Para assegurar a reprodutibilidade do arranjo, um sistema constituído por um braço 

metálico mais cefalostato e bucky é anexado ao equipamento de raios-X panorâmico, 

conforme mostrado na Figura 20. 
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Figura 20: Equipamento de raios-X panorâmico com sistema para teleradiografia.  

 

 

Dispositivos de posicionamento e alinhamento da cabeça 

 

 

Uma particularidade da técnica teleradiografia é a presença de um suporte para 

fixação do chassi com o filme, e de um dispositivo para o posicionamento e fixação da cabeça 

do paciente para a tomada radiográfica. O cefalostato do sistema para exposição na técnica 

teleradiografia é similar ao usado na panorâmica, diferindo em três mecanismos: 

1. Tambor giratório, que é um dispositivo cujo fim é permitir que o cefalostato altere sua 

posição de acordo com a técnica teleradiográfica a ser utilizada. Este é constituído por 

duas hastes com olivas auditivas e do indicador do násio, conforme demonstrado na 

Figura 21; 
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2. O conjunto de fixação e alinhamento da cabeça não possui bloco de mordida e apoio 

para o queixo mais lábios e o indicador do násio (apoio frontal) é obrigatório o que 

contrasta com a técnica panorâmica que pode ser utilizado ou não; 

3. Porta-chassi (Bucky) sempre é plano e apresenta-se perpendiculamente posicionado 

em relação ao piso. 

 

 
 

Figura 21: Cefalostato mais tambor giratório utilizado na fixação do paciente para 

teleradiografa lateral. 

 

 

Controle de exposição da teleradiografia 

 

 

Conforme já dito, os fatores de exposição para obtenção da teleradiografia variam 

com o fabricante e, conforme os tipos de filme e de écrans, porém, no geral, os aparelhos de 

raios-X são ajustados nos intervalos de 65 a 90 kV, de 10 a 15 mA e com um tempo de 

exposição de 1,0 a 3,0 segundos. 

 

 

 

 



 39

2.2.2 Aquisição da Teleradiografia 

 

 

Há diversas técnicas de teleradiografia: a) perfil, b) antero-posterior, para análise 

de assimetrias crânios-faciais, c) obliqua, também útil à avaliação das dimensões dos germes 

dentário nas regiões pré-molares e caninos, e d) axial, também empregada para análises 

cefalométricas (BRASIL, 1988; HARING, 2000). 

 
 
2.2.2.1 Técnica da teleradiografia lateral 

 

Posicionamento da cabeça do paciente 

 

No geral, consiste em posicionar a face esquerda do paciente ao lado e em paralelo 

ao chassi de forma que o plano de Frankfurt5 e a projeção do crânio estejam dentro da área do 

chassi (BRASIL, 1988; HARING, 2000), conforme Figura 21 . 

 
Alinhamento do feixe de raios-X 

 

Nos equipamentos de radiografia extrabucal como não há luz de colimação, o 

alinhamento do feixe de raios-X é realizado pelos fabricantes e deve ser checado 

periodicamente através de instrumentos específicos, como, por exemplo, com feixe de laser e 

grade com écran em adequação a protocolos técnicos específicos de qualidade – determinados 

pelos fabricantes de equipamentos e disponibilizados nos manuais operacionais mais os 

protocolos de controle de qualidade propostos na Portaria 453/ 98 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 1998). Esse procedimento é de difícil execução visto que é de caráter invasivo e, 

portanto, requer mão de obra especializada. 

 
 
2.3 Dose no paciente nos procedimentos radiográficos extraorais 

 

No decorrer do tempo, novas tecnologias têm sido introduzidas no campo da 

imagenologia como resultado de permanente empenho em obter melhorias na qualidade da 

imagem. Os aparelhos fundamentados no uso da radiação tipo X também têm sido 
                                                 
5 Plano de Frankfurt - termo utilizado na radiografia cefalométrica. O plano horizontal entre a porção inferior da 
órbita e o conduto auditivo. 
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aperfeiçoados continuamente. Hoje, a produção de uma imagem radiográfica é de fácil 

obtenção e acessível à população. No passado o emprego dos raios-X resultou em alguns 

detrimentos à saúde para os operadores (médicos e operários metalúrgicos, dentre outros) de 

instrumentos geradores de radiação. Os danos resultantes, conhecidos como efeitos 

determinísticos conduziram as autoridades em saúde a estabelecerem normas de proteção 

durante o uso da radiação. Para isto, foram criadas comissões como a Internacional 

Commission on Radiological Protection - ICRP (ICRP, 1954). 

Diversas grandezas radiométricas foram criadas, como grandezas para avaliação 

do feixe primário de radiação (kerma ou i dose absorvida no ar em um determinado ponto 

específico do ar), também grandezas derivadas para aplicações específicas (dose absorvida na 

entrada da superfície da pele) que serviriam para avaliar o desempenho de instalações que 

utilizam raios-X. 

Durante muito tempo foi questionado que níveis de dose seriam seguros, ou não 

induziriam a efeitos nos tecidos irradiados. Na década de 50, a UNSCEAR preocupada com 

os danos genéticos e conseqüente indução de leucemias, solicitou a ICRP e ICRU 

(International Commission of Radiological Units), estudos para obtenção de dados científicos 

de dose que fossem confiáveis para distintas regiões do corpo, como as gônadas (ARDRAN, 

1965). 

Somente em 1954, a ICRP em suas recomendações explicitou claramente a 

preocupação com a radioproteção dos pacientes (ICRP, 1955). A partir de então, se começou 

a despertar para o fato de que a exposição do paciente deveria ser reduzida tanto quanto 

compatível com o sucesso da investigação diagnóstica ou procedimento terapêutico e que a 

integral de dose resultante de qualquer procedimento deveria ser mantida tão baixo quanto 

possível. Associado a isso, a ICRP divulgara as primeiras tabelas relacionadas à exposição de 

pacientes, das quais se destaca o fragmento relacionado aos exames de crânio, conforme 

demonstra a Tabela 1. Nesta mesma época os termos exposição "médica" e "ocupacional" 

necessitaram ser esclarecidos, mas apenas em 1960 ficou claro que a exposição médica 

referia-se a exposição de pacientes decorrentes de propósitos médicos e não de trabalhadores 

com radiação (ICRP, 1965 e 1969). Assim, foram introduzidos novos métodos para medir 

dose em pacientes e, em paralelo, fatores de peso para os tecidos biológicos foram relatados 

para serem considerados no cálculo de dose nos tecidos, ou nos órgãos: ossos, pele, olhos, 

gônadas, etc. (World Health Organization - WHO, 1982; VANÓ, 1989; ICRP 1991; 

DREXLER, 1998; GONZÁLES, 2001). 
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Tabela 1: Valores de dose média na superfície da pele por exposição e em função da 

tensão aplicada ao tubo (ICRP, 1954). 

 

DOSE MÉDIA NA SUPERFÍCIE POR EXPOSIÇÃO 

Região anatômica  Tensão (kV) Dose (mGy) 

60-65 0,70-1,04 mGy Crânio projeção LAT 

projeção AP 65-75 1,04-1,39 mGy 
LAT = Lateral ; AP = antero-posterior  

 

 

A partir de meados da década de 80, a dosimetria de pacientes e aspectos 

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

qualidade da imagem estão relacionados com o desempenho do equipamento bem como dos 

profissionais e, portanto, estes fatores começam a ser tratados em conjunto, visando à 

otimização da qualidade da informação diagnóstica. Segundo UNDERHILL et al (1988) a 

análise desse conjunto de informações deveria ser conduzido em um processo de otimização 

da prática a fim de assegurar que seja produzido um diagnóstico adequado com a menor dose 

no paciente. Para ele, na área de radiodiagnóstico o processo de adequação objetiva a 

produção de uma imagem de qualidade, isto é, que apresente nitidez de detalhes das estruturas 

anatômicas de interesse com a menor exposição ao paciente. 

Entretanto, embora necessárias e justificadas, existe uma grande variação na 

exposição de pacientes em radiodiagnóstico para exames do mesmo tipo (HART et al, 1994; 

HART & WALL, 1996; VAÑÓ et al, 1989; WALL, 1995) e para equipamentos de 

radiodiagnóstico de diferentes instalações, o que incentiva a procura de métodos de redução 

das doses através de otimização dentro do processo de obtenção da imagem (SHRIMPTON, 

1987). A dose que um indivíduo recebe decorrente do uso da radiação ionizante é fortemente 

influenciada pelas condições operacionais dos equipamentos e pela técnica empregada 

(CZARA & RUSHION, 1996 e NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECION BOARD, 

1994). Além disso, falhas no processamento da imagem podem resultar na repetição do exame 

e conseqüente aumento da dose paciente (GIBBS et al, 1988). 

Dessa forma, nos últimos anos têm surgido iniciativas pela otimização da 

exposição do paciente e para a definição de dose de referência para diferentes tipos de 

procedimentos radiográficos. 
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Na radiografia panorâmica diversos parâmetros variam simultaneamente: variação 

do campo de radiação sobre diferentes regiões anatômicas do paciente; variação de tensão 

durante o processo de exposição e duração da exposição distinta conforme a região anatômica 

radiografada. Assim, a multiplicidade de fatores influenciam os valores de dose recebida pelo 

paciente e, portanto a qualidade da imagem radiográfica. 

Existem poucas recomendações e regulamentações em relação à radiografia 

panorâmica. As normas básicas internacionais para proteção contra radiações ionizantes 

(IAEA, 1997) recomendam níveis orientativos para exposição médica em termos de dose 

entrada superfície da pele. Países como a Inglaterra, EUA, Portugal e Espanha têm definido 

valores de ESD como níveis de referência de até 0,7 mGy na região occiptal como referência 

de radiodiagnóstico tipo panorâmico (EC, 2004). No Brasil, a Portaria 453/ 98 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 1998) além de recomendar a inspeção de alguns parâmetros dos 

equipamentos e a verificação dos valores de "Entrance Surface Dose" (ESD) como indicador 

da qualidade (EU, 1999), fornece valores de níveis de referência de radiodiagnóstico para 

alguns procedimentos radiográficos, expressos em termos de dose de entrada pele (Tabela 2). 

No entanto, no caso da radiografia panorâmica não há nenhuma citação sobre os valores das 

doses de referência. 

 

Tabela 2: Níveis de referência de radiodiagnóstico por radiografia para o paciente 

adulto típico – 1,70m e 70 kg (MS, Portaria 453/98). 

 

Exame DEP* (mGy) 

Odontológico periapical   3,5 

Odontológico antero-posterior 5 

Crânio projeção AP 5 

            projeção LAT 3,0 

 

* DEP = ESD 

 

 

Segundo o relatório da United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation (UNSCEAR) no ano 2000, os parâmetros do equipamento que mais 

interferem na qualidade da imagem e na dose do paciente são: a tensão aplicada ao tubo de 
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raios-X, a corrente, o tempo de exposição e a filtração do feixe de raios-X. No caso dos 

equipamentos de radiografia panorâmica, a constituição do equipamento, quanto à quantidade 

de centros rotacionais, também influencia o aumento dos valores de dose e define a 

distribuição de dose. Outros fatores, externos ao equipamento, relacionados ao chassi e aos 

filmes, como a combinação específica entre tela e filme e suas velocidades e sensibilidades de 

também influenciam no valor da dose (TYNDALL, 1987; WALL & KENDAL, 1983). 

Trabalhos realizados na Inglaterra em 1979 por WALL e FISHER que procuraram 

avaliar a dose absorvida em um fantoma antropomórfico obtidas através da exposição em sete 

unidades de panoramografia, em 141 pontos da cabeça e pescoço. Os autores compararam os 

valores obtidos com os decorrentes do exame de "boca completa" efetuada com equipamento 

de raios-X convencional. Esses autores acreditavam que através dos valores de dose nos 

órgãos seria possível determinar a periodicidade para se realizar uma radiografia panorâmica 

e convencional. Os dosímetros TLDs foram espalhados uniformemente dentro do fantoma nas 

áreas correspondentes aos órgãos apresentados na Tabela 3. Dosímetros também foram 

colocados na superfície do fantoma nos pontos correspondentes ao cristalino e aos lobos da 

tireóide e na glândula parótida (HONER, 1988; HART & WALL, 1996). A escolha específica 

dessas glândulas baseou-se nos trabalhos de MODAN, realizados em 1974, que mostraram 

um aumento da incidência de câncer de parótida em crianças, após tratamento de couro 

cabeludo com baixas doses. Além disso, as glândulas parótidas ficam situadas ao lado dos 

centros rotacionais em equipamentos de radiografia panorâmica (PAATERO, 1952 e 1954; 

GUNDRUN, 1989; com um, dois, três ou múltiplos centros de rotação. 

A Tabela 3 mostra os resultados da média de 10 medidas obtidas no trabalho de 

WALL e FISHER. Os resultados mostraram que a dose recebida na tireóide e na medula 

óssea, dois órgãos de interesse do ponto de vista de proteção radiológica, é menor que 0,30 

mGy em todos os equipamentos panorâmicos avaliados. As doses nos cristalinos são 

significativas apenas no exame de boca completa efetuado com filme periapical e com 

aparelho de raios-X convencional. 
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Tabela 3: Dose absorvida em diversos órgãos devido aos procedimentos de radiografia 

panorâmica e técnica convencional periapical. 

 
 Dose absorvida por exame (cGy) 

 Panorâmico Convencional  

Elipsoidal 2 CR Elipsoidal Elipsoidal 1 CR Elipsoidal Elipsoidal Periapical  Princípio operacional 

Fabricante 

Modelo 

Morita 

Panex E 

S.S. White 

Panorex 

G.E. 

Penelipse 

Philiphs 
Ortho-
Oralix 

Fiad 

Rotograph 

Siemens 

OPG 

Sanko 

Panagraph 

Boca completa  

Philips Oralix  

Tensão (kV) 81 78 79 86 79 66 95 45 65 

Órgão ou tecido 

Incisivos  0,010 0,011 0,013 0,014 0,013 0,011 0,040 0,290 0,130 

Centro da língua  0,071 0,042 0,055 0,048 0,085 0,220 0,140 0,120 0,290 

Faringe 0,023 0,019 0,035 0,062 0,052 0,070 0,20 0,036 0,050 

Topo dos lábios*  0,002 0,005 0,003 0,005 0,003 0,004 0,020 1,000 1,200 

Centro da bocheche   0,013 0,180 0,026 0,250 0,011 0,020 0,330 0,590 0,460 

Pavilhão auditivo  0,074 0,150 0,100 0,180 0,200 0,200 0,370 0,010 0,010 

Vértebras  0,047 0,004 0,094 0,077 0,140 0,120 0,190 0,001 0,002 

Cristalino 0,001 0,002 0,008 0,003 0,002 0,002 0,010 0,500 0,500 

Tireóide  <0,001 0,001 0,002 0,003 0,010 0,005 0,030 0,001 0,002 

Glândula Parótida  0,045 0,082 0,056 0,120 0,130 0,120 0,280 0,012 0,033 

Medula óssea ativa 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,005 0,017 0,110 0,017 

          (*) Topo dos lábios – corresponde a columela labial   

 

 

Os valores de dose mais elevados foram obtidos nas glândulas parótidas e nos 

pavilhões auditivos nos exames panorâmicos. Segundo KUBA et al. (1977), este fato é 

decorrente da proximidade dos centros rotacionais a esses órgãos. Em suas pesquisas foram 

encontrados valores de dose órgão absorvida de até 10 mGy nas glândulas parótidas, no 

entanto a significância biológica destes achados não foi definida. 

Estudo similar foi realizado por GUNDRUM & HAKAN, em 1989, nos EUA, que 

buscou repetir os experimentos realizados por Wall e Fisher, utilizando o equipamento 

Palomex Orthopantomograph, Model OP 3, fabricado pela Siemens e um simulador 

antropomórfico construído com crânio humano embebido em material Mix-D (60,8% 

parafina, 30,4 polietileno, 6,4% óxido de magnésio e 2,4% dióxido de titânio; com número 

atômico efetivo de 7,47). Os parâmetros de exposição foram os aplicados na rotina clínica e 

estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Parâmetros técnicos empregados para avaliação de dose em procedimentos 

panorâmicos e teleradiografia. 

 

Método de 
Exame 

 
kVp 

 
mAs 

 
CSR (mm de Al) 

Quantidade de 
pacientes 

70 200 2,1 11  

Panorâmico 
70 250 2,1 2 
70 80 3,0 5 
70 100 3,0 6 

 
Teleradiográfico

70 130 3,0 2 
 

 

A localização dos TLDs no fantoma foi definida nas áreas circunvizinhas aos 

centros rotacionais e nos pontos referentes aos órgãos de importância para a radioproteção 

(Figura 22 e Tabela 5) que correspondem aos pontos indicados na Figura 22 (ICRP, 1991). 

Depois de fixados os dosímetros, os valores de dose absorvida em diversos órgãos, devido aos 

exames de radiografia panorâmica e teleradiografia, foram estimados e os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 5. 

 

 
 

Figura 22: Pontos de localização dos dosímetros em fantoma (ICRP, 1990). 
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Tabela 5: Média de cinco valores de doses absorvidas medidos em um fantoma 

(GUNDRUM & HAKAN, 1989).  

 

  Média de Doses absorvidas 
(μGy) por exame 

Sitio dosimétrico  Número 
 Correspondente 

Panorâmico Teleradiográfico

Superfície da Tireóide (1 cm interior)   30 – 40 60 – 70 
Ápice do nariz  1 Na 80 
Cristalino  2 150 160 
Região posterior 1 cm na linha média 3 450 Na 
ao incisivos superiores  4 730 Na 
 5 570 Na 
Seio maxilar  6 950 380 
Região de rotação lateral  7 440 Na 
 8 2.440 Na 
 9 2.920 Na 
 10 750 Na 
 11 690 Na 
 12 570 Na 
 13 450 Na 
 14 1.670 Na 
 15 1.260 Na 
Superfície da região da Parótida 16 Na 2.040 
Pescoço 17 890 Na 
   Na = não avaliado     
 

 

 

A partir destes resultados, GUNDRUM & HAKAN procuraram medir a dose 

recebida pelo paciente nos pontos correspondentes ou próximos às regiões nas quais 

encontrou os maiores valores de dose no fantoma. Para medidas nos pacientes, os TLDs 

foram fixados na superfície da pele, em locais da cabeça e pescoço, conforme Tabela 4. 

Foram avaliados 13 pacientes com idade média de 12,1 anos, e que necessitavam efetuar o 

exame Teleradiográfico e Panorâmico. A Tabela 6 mostra os valores médios da dose 

absorvida obtida no referido estudo. 
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Tabela 6: Valores médios da dose na pele para diferentes pontos anatômicos em 

pacientes com idade inferior a 13 anos, submetidos a radiografia panorâmica e 

cefalométrica (GUNDRUM & HAKAN, 1989). 

Média de Dose Absorvida (μGy) Ponto de posicionamento do 
dosímetros  Panorâmica Cefalométrica 
Região central da tireóide  100 456 
Região esquerda da tireóide  290 730 
Região direita da tireóide  230 340 
Ápice do nariz 60 120 
Cristalino esquerdo  120 720 
Cristalino direito  Na 150 
Ângulo mandibular esquerdo 8.330 1.920 
Ângulo mandibular direito 2.300 160 
Ouvido esquerdo  1.340 760 
Ouvido direito  Na 40 
Região da Parótida esquerda  3.360 1.850 
Pescoço  950 20 
    Na = não avaliado  

 

Os resultados demonstraram que em ambos os procedimentos os maiores valores 

de dose ocorrem nas regiões correspondentes aos órgãos: glândulas parótidas e área adjacente, 

à glândula tireóide e nos cristalinos. Nos exames panorâmicos os valores são similares para 

ambos os lados da face, no entanto no exame teleradiográfico as doses são maiores na face 

esquerda, uma vez que no protocolo deste exame o feixe primário incide nesta e, portanto a 

face direita recebe a radiação primária atenuada ou a radiação espalhada. 

A diferença entre as médias de dose na pele nos ângulos mandibulares esquerdo e 

direito no exame panorâmico foram atribuídas a erros discretos no posicionamento dos 

pacientes no sistema teleradiográfico e, ou devido a discretas assimetrias faciais nos 

pacientes. 

Na Finlândia, NAPIER (1999) realizou estudo retrospectivo de dados de medida 

de doses de equipamentos odontológicos, coletados entre 1995 e 1998, disponibilizados pelo 

National Radiological Protection Board (NRPB). Foram determinados os terceiro. quartil do 

produto dose-área, de um total de 387 equipamentos de radiografia panorâmica. Os valores 

encontrados foram de 92 mGy.cm2, para adulto padrão (1,70 m, 70 kg). 

FONG (1999), através de medidas com um detector de estado sólido avaliou o 

produto dose-área em 14 unidades de raios-X panorâmicos devido a radiografias panorâmicas 

de um adulto padrão. O valor encontrado foi de 81 mGy.cm2. Os valores encontrados por  
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FONG foram considerados inadequados por ODUNKO (2001) que recomenda que os valores 

deveriam ser menores que 65 mGy.cm2. 

Seguindo as recomendações da Comissão Européia (EUR, 1998), GONZÁLES et 

al (2001), na Espanha, monitorou valores de doses na ortopantomografia, com uso de 

dosímetros termoluminescentes tipo TLD-100. Os dosímetros foram fixados nos pacientes nas 

regiões occipital ao nível da fossa cerebral posterior, ao nível do plano oclusal, e na região 

temporal para comparação de resultados da média de dose entre os equipamentos. Os 

parâmetros de exposição foram definidos com base nos protocolos de rotina, levando em 

consideração o potencial e a corrente de cada tubo dos equipamentos avaliados. Foram 

selecionadas três técnicas de exposição e coletados dados de um total de 12 equipamentos. Ao 

todo 190 pacientes, crianças e adultos foram avaliados. Os tempos de exposição variaram de 

12s a 15s. Neste estudo as incertezas estatísticas foram calculadas em torno de 7% para o 

processo de leitura dos TLDs, 10% para a localização dos cachês nos pacientes e estimado em 

20% sobre o valor médio da leitura dos TLDs em decorrência do tamanho do paciente. A 

incerteza devido ao tamanho foi calculada através da medida da distância antero-posterior dos 

pacientes. Já a incerteza quanto à localização dos cachês decorre das diferenças de distância 

entre o posicionamento do TLD e o seu alinhamento com o foco do feixe. Os resultados deste 

estudo apresentaram valores médios de dose pele de 530µGy e um intervalo de variação de 

250 µGy a 870 µGy. A mediana do valor de dose foi de 550 µGy e o terceiro quartil foi 660 

µGy. As doses na região temporal variaram entre 40% a 60% em relação aos valores 

encontrados na região occipital. Os valores médios das doses encontrados por GONZÁLES 

são apresentados na Figura 23. 

 
Figura 23: Média de dose por equipamento de raios-X panorâmicos. 
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Pode-se observar por estes dados que os valores de dose por equipamento são 

distintos entre si, o que, segundo GONZÁLES et al, pode decorrer do princípio utilizado para 

construção do equipamento, do estado de preservação das unidades de raios-X e, ou da 

constituição do sistema de recepção da imagem. O autor não avaliou os parâmetros 

envolvidos no processo de obtenção da imagem, pois seu objetivo era definir o valor do 3° 

quartil das médias das doses obtidas nos equipamentos e estabelecer um nível de referência de 

dose para a comunidade. 

Em 1989, BENEDITTINI et al, na França, avaliando as doses recebidas por 

pacientes durante procedimentos radiológicos empregados na odontologia, estudou as doses 

recebidas pelos pacientes sujeitos a procedimentos panorâmicos em três diferentes tipos de 

equipamentos, com distintos números de centros rotacionais. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Valores de dose absorvida por órgão ou tecido, obtidos em estudo com 

equipamentos panorâmicos com um ou dois centros rotacionais fixos ou com um centro 

rotacional móvel. 

Parâmetros técnicos do equipamento 
 
Tipo de movimento  Circular Circular Elíptico 
Número de centro rotacionais 2 3 móvel 
Tensão   60 80 80 
Corrente por tempo  100 200 160 
    
Órgão ou tecido  Dose absorvida (mGy) 
Cristalino  0,030 0,030 0,030 
Parótida  0,900 1,400 0,080 
Tireóide  0,010 0,050 0,060 
Vértebras  0,100 0,150 0,150 
Língua  0,400 3,100 0,590 
Faringe  0,190 0,800 0,400 

 

Os valores encontrados mostraram elevados níveis de dose na língua e nas 

glândulas parótidas nos exames realizados com unidades panorâmicas de três centros 

rotacionais, o que poderia ser reduzido simplesmente com o uso de equipamento de 

movimentação elipsoidal ou com dois centros rotacionais. Além disso, os autores verificaram 

que a aquisição de equipamentos baseados em novas tecnologias, além do aperfeiçoamento 

das técnicas operacionais e o cuidado em seguir as recomendações dos fabricantes quanto ao
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 período de manutenção das unidades e quanto ao tempo de revelação dos filmes acarretaria 

uma ampla redução dos valores de dose absorvida nos órgãos. 

BLANC e colaboradores, no ano de 1995, em Milano, Itália, obtiveram os 

seguintes valores de doses absorvidas em órgãos da cabeça, durante procedimento 

pantomográfico: no cristalino 0,009 mGy com variação de ± 0,012, na tireóide 0,053 mGy e 

nas vértebras 0,090 mGy a 0,135 mGy. 

Em 2000, BORDINEAU el al, em Málaga, na Espanha, considerando os 

resultados de BENEDITTINI (1989) e de BLANC (1995), utilizaram TLDs inseridos e na 

superfície de um fantoma antropomórfico tipo Randon Alderson masculino, com densidade 

0,985 g.cm3 e número atômico efetivo de 7,30, para avaliar a dose absorvida em 

procedimentos pantomográficos. Em seus experimentos estudaram apenas um equipamento - 

Orthoralix SD-CEPH da Philips, que apesar de permitir o ajuste dos parâmetros de exposição 

foi utilizado apenas na condição de 74 kV, 6 mA e 12s, correspondente à radiografia de adulto 

padrão. Os valores encontrados, apresentados na Tabela 8 mostram que a dose absorvida 

variou de 0,004 mGy a 0,216 mGy, dependendo do ponto de localização do dosímetro. 

BORDINEAU também mediu a radiação de fuga do cabeçote a 1 metro de distância, tendo 

como resultado valores menores que 0,250 mGy.h-1. Já para avaliar a dose de entrada e de 

saída, foi utilizado um fantoma cilíndrico de metacrilato de 16 cm de diâmetro. Neste último 

foram colocados TLDs ao redor do fantoma que foi submetido à exposição com os mesmos 

parâmetros anteriores. Os valores encontrados foram em média de 0,250mGy ± 0,090 para 

dose de entrada e 0,050 mGy ± 0,020p para dose de saída. Os resultados encontrados foram 

comparados com publicações de outros autores conforme demonstrado na Tabela 8. 

 
Tabela 8: Valores de dose absorvida por órgão ou tecidos em procedimentos 

panorâmicos. 
 Bordineau, 2000 Benedittini, 1989 Blanc, 1995 
 Dose absorvida (mGy) 
Órgão ou tecido  (1) (2) (3)  
Cristalino  0,040 ± 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 – 0,012 
Pavilhão auditivo  0,011 ± 0,070 Na Na na na 

Lábios 0,216 ± 0,008 Na Na na na 
Parótida  0,300 ± 0,160 0,900 1,400 0,080 na 
Tiróide  0,090 ± 0,060 0,010 0,050 0,060 0,053 
Glote  0,070 ± 0,060 Na Na na na 
Língua 0,130 ± 0,070 0,400 3,100 0,590 na 
Faringe  0,110 ± 0,070 0,190 0,800 0,400 na 
Vértebras  0,070 ± 0,060 0,100 0,150 0,150 0,090 – 0,135 
na = não avaliado 

 

(1) = Movimento circular 
e um Centro rotacional 

(2) = Movimento circular e dois 
Centros rotacionais 

 

(3) = Movimento elíptico e Centro s 
rotacionais móveis 
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Os resultados dos vários autores mostraram-se concordantes, exceto para o valor 

da dose na glândula tireóide que apresentou nos trabalhos de BLANC, um valor cerca de 70% 

superior aos valores encontrados pelos demais autores. Mesmo assim, os valores encontrados 

para dose absorvida nos órgãos eram concordantes e baixos o suficiente para justificar a 

ausência de uso do protetor de tiróide recomendado por GUNDRUM, em 1989. Entretanto, 

GOLDSTEIN, em 1998, recomenda o uso do protetor nos procedimentos realizados em 

crianças, pois o comprimento do feixe de radiação, conforme a estrutura física da criança 

pode incidir diretamente na área glandular. A radiosensibilidade do tecido para essa faixa 

etária, associado à incidência do feixe primário elevam os níveis de doses absorvidas e 

conseqüentemente o risco de detrimento à saúde do órgão. Dessa forma, o uso de aventais 

deveria ser considerado tendo em vista o risco-benefício do paciente. Diante disto, a 

Comissão Européia de Radioproteção (EU, 2004) não tem recomendado o uso de EPI nos 

procedimentos panorâmicos, visto que pode interferir na imagem com contribuição de 

radiação espalhada e que os órgãos abaixo da cabeça não são irradiados com radiação 

primária. Já na teleradiografia, os aventais de tireóide são necessários apenas quando não há 

uma boa colimação que exclua a tireóide. Nesse caso o uso de colar reduz em até 45% a dose 

nesse órgão (FAULKNER, 1999). 
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3 Metodologia  
 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi inicialmente identificado, a partir dos 

cadastros da Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco, o número de clínicas de 

odontologia instaladas em Recife que realizam exames de radiologia extrabucal panorâmica e 

teleradiografia. O levantamento de dados identificou um total de sete clínicas, sendo três 

públicas e quatro particulares. As clínicas identificadas foram contatadas e somente em três 

foi obtido o consentimento para a realização da pesquisa. As clínicas identificadas por A e B 

são particulares e a Clínica C é pública. 

Os equipamentos de raios-X utilizados pelas clínicas são: 

 

• Clínica A - equipamento de raios-X fabricado pela Sorendex Co., modelo Cranex 

Tome Ceph Mind, com sistema para teleradiografia; ano de instalação 2000. 

• Clínica B - equipamento de raios-X fabricado pela Gendex Co., modelo Orthoralix 

9200, com sistema para teleradiografia; ano de instalação: 2001. 

• Clínica C - equipamento de raios-X fabricado pela Villa Sistemi Medicalli Co., 

modelo Rotograph Plus, com sistema para teleradiografia; ano de instalação: 2000. 

 

Inicialmente uma inspeção visual foi efetuada nas clínicas procurando avaliar a 

presença e as condições de operação dos dispositivos de proteção individual (EPI), bem como 

o tipo de filme utilizado e a metodologia de processamento da imagem, além das 

características dos pacientes atendidos. Os dados foram coletados em Formulário apresentado 

no Apêndice I. 
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3.1 Condição operacional dos equipamentos 

 

Para a avaliação das condições operacionais dos equipamentos de raios-X 

utilizados nas clinicas em estudo foram analisados os seguintes parâmetros: exatidão e 

reprodutibilidade da tensão de operação do tubo e do tempo de exposição, além da avaliação 

da filtração e da CSR (camada semi-redutora) do feixe de raios-X com relação à 

recomendação da Portaria 453/98 do Ministério da Saúde (MS). 

Os testes foram efetuados com o equipamento na condição de operação da 

teleradiografia lateral, isto é, na condição estática. Não foi efetuado no modo de operação de 

radiografia panorâmica devido à movimentação do cabeçote o que inviabiliza a medida com 

os instrumentos disponíveis. 

Para a medida da tensão aplicada ao tubo (kV) e do tempo de irradiação foi 

utilizado o método não invasivo. Para tanto, usou-se o aparelho RMI, modelo 242, fabricado 

pela Gammex, com faixa de tensão de operação de 22 a 165 kV, calibrado para certificação de 

equipamentos usados na aferição e detecção de radiações, no Laboratório de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LMRI)/ Departamento de Energia Nuclear (DEN)/ UFPE, Brasil - 

posicionado a uma distância de 43 cm do foco, conforme mostra a Figura 24. 

 

 
 

Figura 24: Arranjo experimental para medidas do tempo e da tensão.   
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Fixando-se a tensão de funcionamento do equipamento em 70 kV, o tempo de 

exposição em 1 segundo e a corrente em 10 mA foi efetuada a irradiação e obtidos as medidas 

do tempo e da tensão aplicada ao tubo. Este procedimento foi repetido cinco vezes, mantendo-

se as mesmas condições da irradiação. A média das leituras foi usada para comparar com os 

valores de irradiação constantes no painel de controle do equipamento. O percentual de 

discrepância entre os valores medidos e os nominais (valores do painel) foi calculado pela 

seguinte relação: 

(1) 
Discrepância% = [(Vm – Vn)/Vn]x100  

 

Onde: Vm = Valor da tensão ou tempo medido no RMI e Vn = Valor nominal (constante no 

painel de controle). 

 

Os valores percentuais de variação encontrados foram comparados com limites 

estabelecidos pela Portaria 453 do MS, que é de 10%. Os equipamentos com percentual de 

discrepância inferior a 10% foram considerados adequados. 

A reprodutibilidade dos valores de tempo e de tensão de operação do tubo foram 

também avaliados a partir das cinco medidas efetuadas e utilizando-se a seguinte relação: 

(2) 

Variação% = {(L-l)/[(L+l)/2]} 

 

Onde: "l" é o menor valor medido e "L" é o maior valor medido. 

 

Os valores encontrados foram comparados com o limite aceitável constante na 

Portaria 453 do MS: que é de 10%. 

O valor da filtração total foi estimado a partir da determinação da CSR. Para tanto, 

a CI (câmara de ionização) Keithley foi posicionada a 86 cm do foco e conectada a um 

eletrômetro CDX-2000A (Charge Digitizing Electrometer, modelo CDX-2000A, Fabricado 

pela Gamex). Mantendo-se fixos os parâmetros de tensão e corrente em 70 kV e 10 mAs, 

foram efetuadas três medidas da intensidade do feixe de raios-X. Em seguida, foi colocada 

uma placa de alumínio de 99,99% de pureza e espessura de 0,1 mm entre o tubo e a CI, 

conforme mostra a Figura 25. Mantendo os mesmos parâmetros de irradiação foram efetuadas 

três medidas e a média das leituras foi calculada. O procedimento foi repetido variando as
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 espessuras dos absorvedores com valores entre 0,2 a 4,0 mm. Para cada condição de 

absorvedor foram efetuadas três medidas e a média foi utilizada na construção do gráfico das 

leituras em função da espessura do absorvedor. A partir do gráfico foi determinado o valor da 

CSR, correspondente à espessura que reduz a intensidade do feixe à metade. O valor da 

filtração total foi determinada pela relação (Sociedad Española de Protección Radiológica, 

1996; PASSOS, 1998): 

 (3) 

FT (mmAl) = CSR1,57 x (e4,81 / kV1,2) 

 

onde FT é o valor da filtração total em mm de Al, CSR é o valor da camada semi-redutora, e é 

a base do logaritmo neperiano e kV é o valor da tensão máxima aplicada ao tubo. 

 

 
 

Figura 25: Arranjo experimental para obtenção da camada semi-redutora. 

 

O valor obtido da filtração foi comparado com o valor de referência que é no 

mínimo de 2,5 mm de Al para equipamentos com tensão de operação maior que 70 kV. 

Outro parâmetro avaliado foi a colimação do campo de radiação, que segundo a 

Portaria 453 deve ter dimensões menores ou iguais à dimensão do filme usado no "bucky" que 

é de 18 cm x 24 cm. A fim de efetuar esta medida usou-se um filme de dimensões 24 cm x 30 

cm que foi posicionado no ponto entre o foco e o "bucky", a 86 cm do foco. Estimou-se a área 

do campo de radiação no "bucky", a partir da área da imagem obtida no filme utilizado, 

corrigindo-a em função da relação das distâncias ao foco. 
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3.2 Dose na entrada da pele (ESD) 

 

Para avaliação da dose na entrada da pele (ESD "Entrance Surface Dose) dos 

pacientes submetidos aos procedimentos de radiografia panorâmica e teleradiografia foi 

utilizado um fantoma Alderson-Rando, que simula o corpo humano de um adulto padrão. 

As medidas foram efetuadas no fantoma com os parâmetros de irradiação 

utilizados pelas clínicas para os diversos pacientes. Para tanto, procurou-se acompanhar e 

registrar as condições de irradiação utilizadas para os pacientes durante um período de 15 

dias, em cada clínica. Essas informações também foram registradas no Formulário constante 

no Apêndice I. 

Em seguida, a cabeça do fantoma foi posicionada no cefalostato do equipamento 

panorâmico (Figura 26) e os dosímetros foram distribuídos e fixados em sua superfície, nos 

pontos correspondentes aos órgãos apresentados na Tabela 9. Os dosímetros empregados nas 

determinações de ESD foram TLD-100 previamente calibrados no Laboratório de Metrologia 

das Radiações Ionizantes (LMRI) do DEN/UFPE com feixe de raios-X de 65 keV, 

correspondente à qualidade de radiação usada nos exames de teleradiografia e radiografia 

panorâmica. Os dosímetros TLDs após irradiados foram lidos em uma leitora Victoreen 2800 

M com os seguintes parâmetros de leitura: 
 

• Modo Step: T1 = 100° C; tempo = 10S 

T2 = 300° C; tempo = 20S 

 

Tabela 9: Local de posicionamento dos TLDs no fantoma para irradiação nos 

procedimentos panorâmicos e de teleradiografias  

Localização anatômica específica dos TLDs Órgão 
correspondente  

  
Ápice do nariz  Nariz  
Linha média da 3ª vértebra cervical  Mula Óssea  
Superfície da glândula tireóide, lóbulos direito e esquerdo  Glândula Tireóide   
Centro das bochechas, superfície direita e esquerda   Pele  
Superfície dos côndilos mandibulares  Glândulas Parótidas  
Pavilhões auriculares direito e esquerdo  Ouvido  
Linfonodos no pescoço à altura da 3ª vértebra cervical, lado direito e 
esquerdo   

Linfonodos  

Superfícies dos ângulos mandibulares, direito esquerdo   Glândulas Salivares  
Regiões temporais, superfícies direita e esquerda  Cérebro  
Superfície do globo ocular direita e esquerda  Olho  
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Figura 26: Arranjo experimental para medida do ESD. 

 

 

Com o fantoma posicionado no equipamento e com os dosímetros localizados nos 

pontos de análise foi realizada a irradiação nas condições de irradiação dos pacientes usadas 

na rotina das clínicas. A fim de aumentar a resposta do TLD e reduzir a flutuação estatística 

das medidas, foram efetuadas três exposições consecutivas dos mesmos pontos anatômicos 

com os TLDs e obtida a média das leituras. Após isso os TLDs foram lidos no 

LMRI/DEN/UFPE e o valor líquido das leituras dos dosímetros, em cada ponto anatômico, 

foi obtido subtraindo-se da leitura o valor do branco6 do lote. O resultado foi dividido pelo 

valor do fator de retroespalhamento (BSF) a fim de estimar o valor do Kerma ar através da 

curva de calibração (Figura 22), previamente determinada por irradiação no ar e que permite a 

conversão da leitura do TLD em unidades de nC para o valor de Kerma no ar em mGy. 

                                                 
6 TLD branco - TLD não irradiado. 
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Figura 27 – Curva de calibração dos TLDs no raio X Narrow Spectrum 80 kV 

E=65 keV – AR ISO – 40371. Data: 25/03/04 

 

 

Na equação da reta da curva de calibração o Y é o valor da leitura líquida em nC e 

X é o valor do Kerma ar incidente (INAK) na superfície da pele paciente em mGy. 

Para a determinação do fator de retroespalhamento, quatro dosímetros TLD-100 

foram posicionados no centro de campo de irradiação sobre um bloco de acrílico conforme 

mostra a Figura 28. Os dosímetros foram irradiados com 70kV, 10 mA e 1,2 segundos. Foram 

efetuadas três irradiações consecutivas. Em seguida o bloco de acrílico foi retirado e 

substituído por um de isopor para simular o ar. Outro conjunto de TLDs foi posicionado sobre 

o bloco de isopor e efetuada a irradiação nas mesmas condições anteriores. O BSF foi 

determinado a partir da relação das leituras médias entre os dosímetros irradiados sobre o 

bloco de acrílico (La) pelas leituras obtidas com os dosímetros irradiados sobre o isopor (Li), 

conforme a seguinte relação: 

            (4) 

BSF = 
Li
La  
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Figura 28: Arranjo experimental com placa de acrílico para obtenção do BSF -  

 na Clínica A. 

 

 

Como os pontos em que os dosímetros foram fixados no fantoma não se limitam 

ao centro do campo de irradiação, foi efetuado o estudo para avaliar as variações do fator de 

retroespalhamento em pontos do campo de irradiação fora do centro. Para tanto, dosímetros 

foram fixados em uma placa de acrílico em vários pontos do campo, conforme mostra a 

Figura 29B. A placa com espessura de 7,5 cm foi posicionada a 90 cm do foco do tubo de 

raios-X e a 22,5 cm da mesa de um equipamento de raios-X diagnóstico, marca Medicor 

Budapeste e modelo EDR-750B. Após a irradiação, o experimento foi repetido com outro 

conjunto de dosímetros posicionados sobre uma placa de isopor. Mantendo os mesmos 

parâmetros de irradiação foi efetuada a exposição dos dosímetros. 

Já na Figura 29A visualiza-se o arranjo experimental montado no LMRI para 

determinação do BSF 
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Figura 29: A) Arranjo experimental para determinação do BSF no LMRI. B) 

Localização dos TLDs para exposição sobre acrílico e sobre isopor. 

 

 

Utilizando-se da Equação 4 os valores médios de BSF foram encontrados para 

cada local e comparados com o BFS encontrado no ponto central. Os valores dos fatores de 

retroespalhamento obtidos estão apresentados na Tabela 10. 

Observa-se pelos dados que a variação dos valores do fator de retroespalhamento é 

da ordem de 3% entre os pontos a 10 cm do centro do campo e o valor de centro. Diante deste 

resultado foi usado o fator de retroespalhamento correspondente ao ponto central para 

determinar os valores de ESAK (Kerma no ar na superfície de entrada) nos diversos pontos da 

cabeça do fantoma. 

Com base nos fatores de conversão do ESAK para dose no órgão, obtidos pelo 

método de Monte Cario com o fantoma matemático MAX (KRAMER et al, 2003), foi 

possível estimar a dose em determinados órgãos, a partir do valor do ESAK no centro do 

campo de radiação. Foi também determinado o valor da dose efetiva decorrente dos 

procedimentos de teleradiografia. 

 

A B 
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Tabela 10: Média de leituras dos TLDs para obtenção de BSF e valores de BSF obtidos. 

Pontos de análise Macr 
(nC) 

Macr 
(nC) 

DPar
 DPacr Errar% Erracr% BSF DP% 

ao centro 
Centro  7,80 9,20 0,91 0,45 11,6 4,8 1,18 2,9 
10 cm sup  7,47 8,49 1,04 0,24 13,9 2,8 1,14 0,0 
10 cm inf 7,12 8,40 0,38 0,08 5,4 0,9 1,18 1,3 
10 cm dir 7,47 8,94 1,02 0,34 13,6 3,8 1,20 8,2 
10 cm esq 6,69 7,11 0,67 0,31 10,0 4,4 1,06 2,5 
5 cm sup  7,40 8,46 0,84 0,91 11,4 10,7 1,14 2,0 
5 cm inf 7,34 8,86 0,93 1,03 12,6 11,6 1,21 4,8 
5 cm dir 7,87 8,74 0,30 1,01 3,9 11,6 1,11 0,3 
5 cm esq 7,45 8,75 0,78 0,28 10,4 3,2 1,17 2,7 
         
 
Mar - Média no ar (superfície de isopor), Macr – Média no acrílico; DP - desvio padrão da população amostral; 

Err - Erro estimado no DP; BSF – Fator de retroespalhamento; sup- superior, inf - inferior, dir -direita e esq - 

esquerda. 

 

 

No caso das radiografias panorâmicas não foi possível estimar a dose efetiva e a 

dose nos órgãos uma vez que não se dispunha dos fatores de conversão para este 

procedimento radiográfico. Portanto, no caso da radiografia panorâmica estimou-se apenas o 

valor da Kerma ar na superfície de entrada da pele do paciente. 
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4 Resultados e Discussões 
 

 

4.1 Inspeção Visual 

 

 

Através da coleta de dados durante um período de três meses com base no banco 

de registros das clínicas, foi possível estimar e classificar a população de pacientes 

submetidos aos exames extrabucais nas clínicas em estudo, com relação à distribuição por 

sexo, idade e tipo de exame. 

Verificou-se o número total de pacientes submetidos aos exames radiológicos na 

Clínica A foi de 699, com uma média de 233 por mês, na Clínica B foi de 1110 pacientes, 

com valor médio de 370 pacientes por mês e na Clínica C foi de 718 pacientes, com uma 

média aproximada de 239 pacientes por mês. 

Os resultados mostraram que na Clínica A, a maioria dos pacientes é do sexo 

feminino, totalizando 62,2% contra 37,8% do sexo masculino. Já nas Clínicas B e C, a 

freqüência de pacientes femininos e masculinos se equiparam, conforme apresentado na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11: Distribuição dos pacientes por sexo nas Clínicas A, B e C 

 

 % Pacientes 

Sexo Clínica A Clínica B Clínica C 

Feminino  62,2 51,6 47,4 

Masculino  37,8 48,4 52,6 

 

 

Quanto à faixa etária dos pacientes, a análise das três populações mostrou que a 

maioria dos indivíduos submetidos aos exames extrabucais são jovens, com idade 

compreendida entre 8 a 30 anos. Desses se destacam os grupos etários compreendido entre 21 
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 e 30 anos, com um total de 27,90% dos pacientes atendidos na Clínica A e o grupo 

compreendido entre 13 e 20 anos, com um total de 31,80% na Clínica B e 28,41% na Clínica 

C. No Gráfico 1 pode-se verificar a distribuição dos pacientes segundo sua faixa etária. 

 

 
Gráfico 1: Distribuição dos pacientes conforme idade nas clínicas A, B e C. 

 

 

Como muitas vezes os pacientes realizam radiografia panorâmica associada à 

teleradiografia, procurou-se, a partir dos dados classificar os exames realizados nos seguintes 

perfis: pacientes que realizaram apenas exame panorâmico (PAN), pacientes que realizaram 

apenas exames de teleradiografia (TELE) e pacientes que realizaram exames panorâmicos e 

teleradiografias (PAN+TELE). Geralmente a radiografia panorâmica e a teleradiografia são 

realizados em conjunto com exame periapical e, ou oclusal e, ou tomografia e, ou outro 

definido pelo clínico. É raro um exame extraoral ser solicitado isoladamente, exceção à 

triagens, porém os dados concernentes aos exames periapicais e outros não foram 

considerados neste trabalho. Na Tabela 12 é apresentada a distribuição dos exames realizados 

em função do tipo de exame e do sexo do paciente. 
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Tabela 12: Distribuição dos tipos de exames por sexo dos pacientes nas clínicas em 

estudo. 

 Clinicas  A B C  
Sexo  Exames     Total  

PAN  166 187 130 483 
TELE 12 49 36 97 

 
Feminino  

PAN+TELE 257 337 174 768 
PAN  124 152 174 450 

TELE 6 48 65 119 
 

Masculino  
PAN+TELE 134 337 139 610 

PAN  290 339 304 933 
TELE 18 97 101 216 

 
Total  

PAN+TELE 391 674 313 1378 
Total geral   699 1110 718  

PAN = Panorâmicos; TELE = Teleradiografia; PAN+TELE – Panorâmica + teleradiografia  
 

Os resultados mostram que os exames panorâmicos são os mais solicitados sendo 

que na Clínica A representam 41,5% dos exames realizados. Os exames panorâmicos 

associados a teleradiografia correspondem a 55,9% e somente a teleradiografia 2,6%. Na 

Clínica B, 30,5% dos pacientes foram submetidos apenas à irradiação para panorâmica, 8,7% 

apenas irradiação para teleradiografia e 60,8% a ambos os procedimentos, enquanto na 

Clínica C, 42,3% foram submetidos apenas à irradiação para panorâmica, 14,1% apenas 

irradiação para teleradiografia e 43,6% a ambos os procedimentos. Esses dados podem ser 

visualizados no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Percentual de distribuição dos exames realizados nas clínicas A, B e C. 
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Conforme demonstrado, nas três clínicas prevalecem as solicitações de 

procedimentos panorâmicos acrescido de teleradiografia. Essa incidência associada a 

ocorrência elevada em adolescentes e adultos jovens (13 a 30 anos), justifica-se por esses 

grupos apresentarem uma maior procura pelos serviços ortodônticos. Por outro lado observa-

se que a população feminina é ligeiramente maior que a masculina, conforme demonstrado na 

Gráfico 2. 

 

 

Equipamentos 

 

Cada clínica avaliada possui apenas um equipamento empregado para radiografias 

panorâmicas e teleradiografias, cujas características técnicas estão na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Parâmetros técnicos dos equipamentos existentes nas clínicas avaliadas. 
 

 Clinicas   
Parâmetros Técnicos  A B C 
Tensão nominal (kV)  57 – 85 60 – 81 60 – 85 
Corrente nominal (mA)  1,0 – 10,0 4,0 – 10,0 10 
Tempo nominal de      
exposição (s) Panorâmico  11,0-24,0 12,0 14,0-17,0 
 Teleradiografia  0,3-3,2 0,5-2,4 0,5-3,0 
Tamanho do ponto focal (mm)  0,5 0,5 0,5 
Filtração total (mmAl)  2,7 2,7 2,5 
Distância foco-objeto (mm) Panorâmico  560 560 560 
 Teleradiografia 1632 1550 1550 
 

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Com relação aos equipamentos de radioproteção individual tipo avental 

plumbífero para tórax e coluna vertebral foi verificado que todas as clínicas dispõem de uma 

unidade, conforme recomendado pela Portaria 453 do Ministério da Saúde. Esse tipo de EPI 

deve ser acondicionado adequadamente em um cabide apropriado com o objetivo de evitar 

rachaduras na estrutura laminar de chumbo, ou seja, não se deve dobrar o avental para ser 

armazenado. Das clínicas avaliadas, nenhuma delas possui cabide adequado para o 

armazenamento. Apesar disto, na Clínica A, o avental é mantido suspenso sobre uma barra 
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cilíndrica e não apresenta nenhuma evidencia de dano em sua estrutura, o que não ocorre nas 

clínicas B e C que já apresentam dobras em sua lâmina. Esse fato indica a necessidade de 

melhor averiguação da eficácia do EPI disponível. 

 

 

Processamento da Imagem e Acessórios para obtenção da imagem: Filme, Écrans e 

Chassis 

 

A Clínica A, durante a realização do trabalho, utilizou filmes com dimensões de 18 

cm x 30 cm para panorâmicas e 18 cm x 24 cm para teleradiografias, produzidos pela Kodak 

(base verde) e pela AGFA (base azul). Estes eram acondicionados dentro de chassi com écran 

regular em ambas as faces internas. Tanto os chassis quanto os écrans disponíveis 

apresentaram boa conservação e os resultados do teste de contato tela-filme apresentaram-se 

satisfatórios. No que diz respeito ao processamento da imagem, a revelação é realizada 

manualmente e a câmara escura na qual é realizado o processamento apresenta uma 

inadequação: a localização do exaustor sobre as cubas de revelação que não são tampadas. A 

posição do exaustor sobre as cubas aumenta a probabilidade de ocorrer deposição de 

impurezas nos reagentes químicos e consequentemente possibilidade de presença de artefatos 

na imagem. 

Na Clínica B, os filmes são sempre da Kodak, bem como os écrans. Essa Clínica 

dispõe de três chassis (dois panorâmicos e um teleradiográfico). Testes de contato tela-filme 

foram realizados e foi observado que os chassis apresentavam contato tela-filme satisfatório. 

Em nenhum deles foi observado vazão de luz e apenas o chassi 2 apresentou arranhões na tela 

da tampa, no lado direito inferior; no entanto, não foram observados artefatos nas imagens em 

conseqüência dos mesmos. O processamento da imagem também é realizado manualmente e 

na câmara escura foi constatada entrada de luz pelas frestas da porta. Mesmo assim não há 

queixas quanto à qualidade da imagem produzida. 

Quanto à Clínica C, os filmes utilizados são fabricados pela AGFA e o 

processamento é realizado automaticamente. Os filmes para panorâmicas são películas de 

dimensões 40 cm x 30 cm, cortadas ao meio para carregar os chassis de 18 cm x 30 cm. A 

quantidade de chassis disponíveis são da ordem de dois (um para panorâmica e outro para 

teleradiografia) e ambos apresentam problemas nas travas. Ambos os chassis contém écrans 

do tipo "regular" e em bom estado de conservação. A câmara escura que é utilizada apenas 

para carregar e descarregar os chassis não apresenta inadequações. Já no processamento foi 
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verificado que os filmes são arranhados e muitos artefatos aparecem na imagem. Além disso, 

constantemente a processadora apresenta problemas no deslocamento do filme, o que acarreta 

freqüente aprisionamento da película entre os rolos. 

Sendo assim, as condições de processamento da imagem da Clínica C precisam ser 

ajustadas, pois têm sido motivo de muitas repetições dos exames, o que acarreta um aumento 

da dose paciente, além de que os artefatos gerados podem comprometer o diagnóstico. Estes 

fatos denotam a importância de se divulgar junto aos profissionais da área os conceitos de 

controle de qualidade e de proteção radiológica. 

 

 

4.2 Análise do desempenho funcional dos Equipamentos 

 

 

Nesta etapa, apenas as clínicas A e C foram analisadas. Na Clínica B não foi 

possível efetuar o teste pela dificuldade de agendamento. Os resultados dos testes dos 

equipamentos de raios-X mostrou que o tubo de raios-X da Clínica C apresenta uma 

discrepância no valor do tempo de exposição de 10,4% em relação ao valor nominal e de 

6,7% no valor da tensão de operação. Por outro lado, o equipamento da Clínica A apresentou 

uma discrepância de 1,09% em relação ao valor de tensão ajustado no painel e de 0,46% em 

relação ao tempo ajustado no painel. Segundo a Portaria 453/98 do MS, esta discrepância 

deve ser menor que 10% do valor nominal, para ambos os parâmetros (Tabela 14). 

Quanto à reprodutibilidade foi verificado que o erro percentual da sua média foi de 

1,0% na Clínica C e 0,4% na Clínica A, indicando que ambos os equipamentos são 

reprodutíveis (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Resultados das determinações da reprodutibilidade e da exatidão operacional 

dos equipamentos das Clínicas A e C.  

 

 Clínica A Clínica C 
 Reprodutibilidade % Exatidão % Reprodutibilidade % Exatidão % 
Tensão operacional 1,63 1,9 1 6,7 
Tempo de 
Exposição 2 0,46 1 10,4 
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Concernente à determinação da camada semi-redutora, o valor encontrado na 

Clínica C foi de 2,5 mm de Al e na Clínica A de 2,8 mm de Al. O valor da CSR está 

relacionado com a energia do feixe de radiação e portanto com a filtração total do tubo. 

Os valores de filtração total calculados a partir destes valores de CSR foram de 

1,79 mm de Al na Clínica C e 1,98 mm de Al na Clínica A, indicando que são menores do 

que o exigido na Portaria 453/98 do MS que é de 2,5 mm de Al. Essa condição possibilita que 

maior quantidade de radiação de baixa energia, que não contribui para a imagem atinja o 

paciente, aumentando a dose na pele. 

O teste de colimação mostrou que na Clínica A há uma quantidade significativa de 

radiação espalhada (Figura 30) e não há a adequada colimação do campo. Após uma conversa 

com o setor de manutenção do equipamento verificou-se que houve uma adulteração das 

dimensões originais dos colimadores de teleradiografia póstero-anterior e foram realizadas 

para atender às exigências de adequação da imagem aos padrões dos radiologistas brasileiros. 

 

 
Figura 30: Imagem do campo de radiação com os colimadores para teleradiografias: 

A) Clínica A e B) Clínica C. 

 
 

Pelos resultados obtidos verifica-se que o equipamento da Clínica A apresenta 

maior número de inadequação aos requisitos da Portaria 453 do que o da Clínica C, conforme 

demonstrado na Tabela 15. 

 
 
 
 
 
 



 69

Tabela 15: Resumo dos resultados da análise dos equipamentos estudados 

 
 CSR FT Colimação Tempo de exposição Tensão do tubo 

    Reprodutibilidade Exatidão Reprodutibilidade Exatidão 

Clínica A A NA NA A A A A 

Clínica B A NA A NA A A A 

 
 

Estes dados sugerem o reduzido investimento em manutenção dos equipamentos. 

 
 
4.3 Dose na entrada da pele do paciente (ESD) 

 
Os valores das doses na entrada da pele do paciente, obtidos a partir das leituras 

dos TLDs irradiados sobre o fantoma de cabeça e pescoço, nas clínicas A, B e C, estão 

apresentados nas Tabelas 16,17 e 18, respectivamente. Estes valores foram obtidos a partir da 

conversão das leituras dos TLDs em nC para dose (mGy) através da curva de calibração e 

levando em consideração o fator de retroespalhamento. 

O fator de retroespalhamento (BSF) obtido experimentalmente foi de 1,184, para o 

ponto no centro do campo de radiação. Para os pontos fora do centro foi utilizado o mesmo 

valor de BSF tendo em vista que os resultados experimentais mostraram que a variação do 

fator de retroespalhamento ao longo do eixo do campo de radiação de 20 cm x 20 cm foi de 

no máximo 8,2% para o ponto a 10 cm do centro do campo de radiação. 
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Tabela 16: Valores mínimos, máximos e de médias com desvio padrão de ESD (mGy) 
obtidos nas condições mais utilizadas em panorâmicas na Clínica A 
 
   Parâmetros de exposição 

   63 kV 

10 mA 

24 s 

66 kV 

10 mA 

24 s 

70 kV 

10 mA 

24 s 

73 kV 

10 mA 

24 s 

 

Ápice do nariz 

Min – max 

Média ± DP 

0,030 – 0,090 

0,067±0,032 

0,030 – 0,050 

0,040+0,010 

0,070 – 0,090 

0,080+0,010 

0,050 – 0,090 

0,063+0,023 

 

3ª Vértebra cervical 

Min – max 

Média ± DP 

0,530 – 0,790 

0,620+0,147 

0,660 – 0,680 

0,613+0,099 

0,750 – 0,810 

0,773+0,032 

0,130 – 0,160 

0,820+0,082 

 

Tireóide face posterior 

Min – max 

Média ± DP 

0,080 – 0,150 

0,123+0,038 

0,080 – 0,100 

0,087+0,012 

0,100 – 0,140 

0,123+0,021 

0,130 – 0,160 

0,147+0,015 

Fa
ce
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r 

 

Tireóide superfície 

Min – max 

Média ± DP 

0,150 – 0,180 

0,167+0,015 

0,080 – 0,190 

0,147+0,059 

0,190 – 0,200 

0,217+0,038 

0,170 – 0,250 

0,213+0,040 

 

Bochecha 

Min – max 

Média ± DP 

0,060 – 0,080 

0,073+0,012 

0,090 – 0,150 

0,120+0,030 

0,070 – 0,190 

0,117+0,064 

0,050 – 0,130 

0,093+0,040 

 

Gl. Parótida 

Min – max 

Média ± DP 

0,780 – 0,870 

0,840+0,052 

0,920 – 1,400 

1,140+0,242 

0,780 – 1,120 

0,997+0,188 

0,710 – 0,980 

0,853+0,136 

 

Ouvido 

Min – max 

Média ± DP 

0,025 – 0,050 

0,035+0,013 

0,040 – 0,080 

0,060+0,020 

0,040 – 0,090 

0,063+0,025 

0,030 – 0,070 

0,050+0,020 

 

Linfonodos 

Min – max 

Média ± DP 

0,290 – 0,590 

0,443+0,150 

0,270 – 0,680 

0,413+0,231 

0,460 – 0,710 

0,547+0,142 

0,390 – 0,670 

0,487+0,159 

 

Gl. Salivares 

Min – max 

Média ± DP 

0,030 – 0,130 

0,063+0,058 

0,050 – 0,080 

0,067+0,015 

0,060 – 0,110 

0,080+0,026 

0,080 – 0,260 

0,143+0,101 

 

Tempora 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,050 

0,020+0,026 

0,010 – 0,030 

0,013+0,015 

0,000 – 0,060 

0,023+0,032 

0,020 – 0,100 

0,057+0,040 

Fa
ce

 e
sq
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rd
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Globo ocular 

Min – max 

Média ± DP 

0,010 – 0,050 

0,027+0,021 

0,010 – 0,020 

0,010+0,010 

0,030 – 0,060 

0,043+0,015 

0,010 – 0,100 

0,043+0,049 

 

Bochecha 

Min – max 

Média ± DP 

0,050 – 0,100 

0,077+0,025 

0,090 – 0,140 

0,113+0,025 

0,090 – 0,160 

0,127+0,035 

0,050 – 0,110 

0,083+0,031 

 

Gl. Parótida 

Min – max 

Média ± DP 

0,850 – 0,930 

0,880+0,044 

0,750 – 1,500 

1,087 + 0,381 

0,780 – 1,190 

0,937+0,221 

0,540 – 0,980 

0,733+0,225 

 

Ouvido 

Min – max 

Média ± DP 

0,030 – 0,160 

0,077+0,072 

0,080 – 0,110 

0,093+0,015 

0,060 – 0,070 

0,063+0,006 

0,040 – 0,080 

0,057+0,021 

 

Linfonodos 

Min – max 

Média ± DP 

0,280 – 0,420 

0,360+0,072 

0,310 – 0,480 

0,370+0,095 

0,410 – 0,610 

0,533+0,108 

0,320 – 0,660 

0,440+0,191 

 

Gl. Salivares 

Min – max 

Média ± DP 

0,030 – 0,080 

0,060+0,026 

0,020 – 0,060 

0,047+0,023 

0,010 – 0,070 

0,043+0,031 

0,070 – 0,160 

0,120+0,046 

 

Tempora 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,020 

0,013+0,012 

0,020 – 0,020 

0,013+0,012 

0,020 – 0,080 

0,043+0,032 

0,020 – 0,060 

0,037+0,021 

Fa
ce

 d
ire

ita
 

 

Globo ocular 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,080 

0,33+0,042 

0,020 – 0,150 

0,070+0,070 

0,030 – 0,090 

0,050+0,035 

0,030 – 0,070 

0,050+0,020 

DP – desvio padrão  
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Tabela 17: Valores mínimos, máximos e de médias com desvio padrão de dose na 
entrada da pele (mGy) obtidos nas condições mais utilizadas em panorâmicas na Clínica 
A 
  Parâmetros de exposição  

   70 kV 

11 mA 

12 s 

72 kV 

12 mA 

12 s 

74 kV 

12 mA 

12 s 

80 kV 

12 mA 

12 s 

80 kV 

14 mA 

12 s 

 

Ápice do nariz 

Min – max 

Média ± DP 

0,050 – 0,070 

0,060±0,014 

0,060 – 0,090 

0,075+0,021 

0,060 – 0,090 

0,075+0,021 

0,010 – 0,060 

0,035+0,035 

0,050 – 0,080 

0,065+0,021 

 

3ª Vértebra cervical 

Min – max 

Média ± DP 

0,160 – 0,240 

0,200+0,057 

0,230 – 0,240 

0,235+0,007 

0,180 – 0,530 

0,355+0,247 

0,140 – 0,530 

0,335+0,276 

0,700 – 0,700 

0,700+0,000 

 

Tireóide face posterior 

Min – max 

Média ± DP 

 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

Fa
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Tireóide superfície 

Min – max 

Média ± DP 

0,010 – 0,020 

0,015+0,007 

0,030 – 0,050 

0,040+0,014 

0,090 – 0,110 

0,100+0,014 

0,040 – 0,050 

0,045+0,007 

0,120 – 0,120 

0,120+0,000 

 

Bochecha 

Min – max 

Média ± DP 

0,080 – 0,100 

0,090+0,014 

0,050 – 0,060 

0,055+0,007 

0,070 – 0,090 

0,080+0,014 

0,040 – 0,110 

0,075+0,049 

0,030 – 0,050 

0,040+0,014 

 

Gl. Parótida 

Min – max 

Média ± DP 

0,560 – 0,850 

0,705+0,250 

0,760 – 0,810 

0,785+0,035 

1,010 – 0,050 

1,030+0,028 

0,970 – 1,120 

1,045+0,106 

0,790 – 0,890 

0,840+0,071 

 

Ouvido 

Min – max 

Média ± DP 

 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

 

Linfonodos 

Min – max 

Média ± DP 

0,060 – 0,070 

0,065+0,007 

0,020 – 0,030 

0,025+0,007 

0,040 – 0,050 

0,045+0,007 

0,070 – 0,090 

0,080+0,014 

0,060 – 0,080 

0,070+0,014 

 

Gl. Salivares 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,000 

0,000 

0,000 – 0,010 

0,005+0,007 

0,049 – 0,080 

0,065+0,022 

0,070 – 0,100 

0,085+0,021 

0,100 – 0,200 

0,150+0,071 

 

Tempora 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,000 

0,000 

0,010 – 0,040 

0,025+0,021 

0,020 – 0,020 

0,020+0,000 

0,020 – 0,040 

0,030+0,014 

0,010 – 0,030 

0,020+0,014 

Fa
ce

 e
sq

ue
rd

a 

 

Globo ocular 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,000 

0,000 

0,000 – 0,000 

0,000 

0,000 – 0,060 

0,030+0,042 

0,030 – 0,050 

0,040+0,014 

0,050 – 0,060 

0,055+0,007 

 

Bochecha 

Min – max 

Média ± DP 

0,050 – 0,060 

0,055+0,007 

0,040 – 0,080 

0,060+0,028 

0,040 – 0,090 

0,065+0,035 

0,080 – 0,110 

0,095+0,021 

0,080 – 0,120 

0,100+0,028 

 

Gl. Parótida 

Min – max 

Média ± DP 

0,760 – 0,850 

0,850+0,064 

0,680 – 0,720 

0,700+0,028 

0,650 – 0,980 

0,815+0,233 

0,870 – 0,880 

0,875+0,007 

0,610 – 0,740 

0,675+0,092 

 

Ouvido 

Min – max 

Média ± DP 

 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

 

Linfonodos 

Min – max 

Média ± DP 

0,040 – 0,050 

0,045+0,007 

0,060 – 0,080 

0,070+0,014 

0,000 – 0,090 

0,045+0,064 

0,010 – 0,060 

0,035+0,035 

0,030 – 0,060 

0,045+0,021 

 

Gl. Salivares 

Min – max 

Média ± DP 

0,070 – 0,070 

0,070+0,000 

0,060 – 0,060 

0,060+0,000 

0,070 – 0,070 

0,070+0,000 

0,180 – 0,190 

0,185+0,007 

0,100 – 0,280 

0,190+0,127 

 

Tempora 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,010 

0,005+0,007 

0,000 – 0,001 

0,001+0,001 

0,040 – 0,190 

0,115+0,106 

0,000 – 0,020 

0,010+0,014 

0,040 – 0,130 

0,085+0,064 

Fa
ce

 d
ire

ita
 

 

Globo ocular 

Min – max 

Média ± DP 

0,000 – 0,010 

0,005+0,007 

0,000 – 0,000 

0,000 

0,010 – 0,020 

0,015+0,007 

0,040 – 0,050 

0,045+0,007 

0,350 – 0,360 

0,355+0,007 

 

NA- Não avaliado  

DP- desvio padrão    
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Tabela 18: Valores mínimos, máximos e de médias com desvio padrão de dose na 
entrada da pele (mGy) obtidos nas condições mais utilizadas em panorâmicas na Clínica 
A 
  Parâmetros de exposição  

   65 kV 

10 mA 

17 s 

70 kV 

10 mA 

17 s 

75 kV 

10 mA 

17 s 

80 kV 

10 mA 

17 s 

85 kV 

10 mA 

17 s 

 

Ápice do nariz 

Min – max 

Média ± DP 

0,004 – 0,005 

0,004+0,001 

0,004 – 0,005 

0,01+0,006 

0,008 – 0,012 

0,010+0,002 

0,002 – 0,004 

0,003+0,001 

0,032 – 0,04 

0,036+0,004 

 

3ª Vértebra cervical 

Min – max 

Média ± DP 

0,234 – 0,24 

0,237+0,003 

0,265 – 0,311 

0,288+0,023 

0,233 – 0,257 

0,245+0,012 

0,367 – 0,435 

0,401+0,034 

0,479 – 0,503 

0,491+0,012 

 

Tireóide face posterior 

Min – max 

Média ± DP 

 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

Fa
ce

 a
nt

er
io

r e
 p

os
te

rio
r 

 

Tireóide superfície 

Min – max 

Média ± DP 

0,002 – 0,002 

0,002+0,000 

0,004 – 0,008 

0,006+0,002 

0,03 – 0,054 

0,042+0,012 

0,043 – 0,069 

0,056+0,013 

0,027 – 0,043 

0,035+0,008 

 

Bochecha 

Min – max 

Média ± DP 

0,021 – 0,022 

0,022+0,001 

0,021 – 0,033 

0,027+0,006 

0,02 – 0,036 

0,028+0,008 

0,028 – 0,046 

0,037+0,009 

0,041 – 0,051 

0,046+0,005 

 

Gl. Parótida 

Min – max 

Média ± DP 

0,359 – 0,368 

0,358+0,006 

0,444 – 0,462 

0,453+0,009 

0,01 – 1,05 

0,393+0,034 

0,97 – 1,12 

0,673+0,022 

0,79 – 0,89 

0,758+0,060 

 

Ouvido 

Min – max 

Média ± DP 

0,033 – 0,034 

0,034+0,001 

0,045 – 0,065 

0,055+0,010 

0,04 – 0,058 

0,049+0,009 

0,053 – 0,065 

0,059+0,006 

0,057 – 0,085 

0,071+0,014 

 

Linfonodos 

Min – max 

Média ± DP 

0,24 – 0,246 

0,243+0,003 

0,302 – 0,343 

0,323+0,021 

0,23 – 0,3 

0,265+0,035 

0,431 – 0,533 

0,482+0,051 

0,532 – 0,594 

0,563+0,031 

 

Gl. Salivares 

Min – max 

Média ± DP 

0,017 – 0,018 

0,017+0,009 

0,02 – 0,028 

0,024+0,004 

0,026 – 0,03 

0,028+0,022 

0,025 – 0,043 

0,034+0,009 

0,042 – 0,048 

0,045+0,003 

 

Tempora 

Min – max 

Média ± DP 

0,003 – 0,005 

0,004+0,001 

0,006 – 0,008 

0,007+0,001 

0,028 – 0,036 

0,032+0,004 

0,007 – 0,011 

0,009+0,002 

0,012 – 0,024 

0,018+0,006 

Fa
ce

 e
sq

ue
rd

a 

 

Olho 

Min – max 

Média ± DP 

0,01 – 0,016 

0,013+0,001 

0,001 – 0,03 

0,026+0,004 

0,008 – 0,024 

0,016+0,008 

0,005 – 0,011 

0,008+0,003 

0,013 – 0,016 

0,014+0,001 

 

Bochecha 

Min – max 

Média ± DP 

0,02 – 0,022 

0,021+0,001 

0,022 – 0,03 

0,026+0,004 

0,018 – 0,024 

0,021+0,003 

0,033 – 0,037 

0,035+0,002 

0,042 – 0,064 

0,053+0,011 

 

Gl. Parótida 

Min – max 

Média ± DP 

0,372 – 0,378 

0,375+0,003 

0,45 – 0,48 

0,465+0,015 

0,382 – 0,424 

0,403+0,021 

0,648 – 0,728 

0,688+0,040 

0,81 – 0,86 

0,835+0,025 

 

Ouvido 

Min – max 

Média ± DP 

0,018 – 0,02 

0,019+0,001 

0,018 – 0,032 

0,025+0,007 

0,013 – 0,029 

0,021+0,008 

0,03 – 0,054 

0,042+0,012 

0,027 – 0,045 

0,036+0,009 

 

Linfonodos 

Min – max 

Média ± DP 

0,24 – 0,246 

0,243+0,003 

0,281 – 0,321 

0,301+0,020 

0,277 – 0,283 

0,280+0,03 

0,42 – 0,528 

0,474+0,054 

0,499 – 0,559 

0,529+0,030 

 

Gl. Salivares 

Min – max 

Média ± DP 

0,019 – 0,02 

0,020+0,001 

0,02 – 0,026 

0,023+0,003 

0,016 – 0,024 

0,020+0,004 

0,03 – 0,032 

0,031+0,001 

0,039 – 0,051 

0,045+0,006 

 

Tempora 

Min – max 

Média ± DP 

0,012 – 0,014 

0,013+0,001 

0,005 – 0,009 

0,007+0,002 

0,003 – 0,007 

0,005+0,002 

0,01 – 0,016 

0,013+0,003 

0,01 – 0,012 

0,011+0,001 

Fa
ce

 d
ire

ita
 

 

Olho 

Min – max 

Média ± DP 

0,009 – 0,011 

0,010+0,001 

0,009 – 0,011 

0,010+0,001 

0,001 – 0,007 

0,004+0,003 

0,009 – 0,019 

0,014+0,005 

0,013 – 0,017 

0,015+0,002 
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A análise dos valores médios da ESD mostrou que não há diferenças significativas 

nas diferentes condições de tensão estudadas, provavelmente devido à pequena faixa de 

variação da tensão. As Gráficos 3, 4 e 5 mostram valores médios de ESD para as diferentes 

tensões, encontrados nos lados direito e esquerdo da face nos procedimentos panorâmicos 

realizados na Clínica A. Observa-se que não há diferença significativa entre as doses em 

ambos os lados. Os valores das médias da dose mensurados nas faces esquerda e direita foram 

calculados e estão na Tabela 19 e na Figura 31. 

 

 
Gráfico 3: Média de doses na entrada da pele nos lados da face na Clínica A.  

 

 
Gráfico 4: Média de doses na entrada da pele nos lados da face na Clínica B. 
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Gráfico 5: Média de doses na entrada da pele nos lados da face na Clínica C. 

 

 

Tabela 19: Valores mínimos, máximos e das médias de dose na entrada da pele para 

radiografias panorâmicas realizadas nas clínicas A, B e C. 
Dose na entrada da pele (mGy) 

Clínica A Clínica B Clínica C 

 

Min Máx Média+DP Min Máx Média+DP Min Máx Média+DP 

Ápice do nariz 0,030 0,090 0,062+0,023 0,010 0,090 0,062+0,23 0,002 0,040 0,013+0,012 

3ª vértebra cervical  0,500 0,890 0,707+0,128 0,140 0,700 0,365+0,225 0,233 0,503 0,332+0,105 

Tireóide face posterior  0,080 0,160 0,120+0,030 - - - - - - 

Fa
ce

 a
nt

er
io

r 
e 

po
st

er
io

r 
 

Tireóide superfície  0,080 0,260 0,186+0,047 0,010 0,120 0,064+0,042 0,002 0,069 0,028+0,021 

Bochecha  0,050 0,175 0,100+0,034 0,050 0,095 0,072+0,014 0,018 0,064 0,032+0,010 

Gl. Parótida  0,625 1,450 0,933+0,214 0,660 1,015 0,828+0,122 0,359 0,890 0,540+0,178 

Pavilhão auricular  0,028 0,095 0,062+0,020 - - - 0,013 0,085 0,041+0,017 

Linfonodos  0,285 0,655 0,449+0,136 0,040 0,075 0,058+0,014 0,230 0,594 0,370+0,126 

Gl. Salivares  0,030 0,210 0,078+0,048 0,030 0,190 0,094+0,060 0,016 0,051 0,028+0,010 

Região Temporal  0,000 0,080 0,028+0,025 0,000 0,105 0,029+0,034 0,003 0,036 0,012+0,008 

V
al

or
 

m
éd

io
 

da
s 

fa
ce

s 
di

re
ita

 e
 e

sq
ue

rd
a 

 

Globo ocular  0,005 0,085 0,041+0,027 0,000 0,210 0,059+0,080 0,001 0,024 0,010+0,005 
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Gráfico 6: Média de doses na entrada da pele em diferentes locais anatômicas obtidas 

com fantoma nas clínicas A, B e C.  

 

 

Em uma outra análise pode-se notar que os valores de dose obtidos na Clínica A, 

em sua maioria são maiores que os obtidos nas clínicas B e C. Este fato pode ser justificado 

devido ao tempo de exposição do equipamento utilizado na Clínica A para radiografia 

panorâmica que é da ordem de duas vezes o utilizado na Clínica B. Além disso, o 

equipamento da Clínica A apresenta uma filtração inadequada e fuga de radiação pelo 

colimador que está danificado. 

Os valores máximos de dose recebida pelo paciente são apresentados no Gráfico 

7. Nela pode-se notar que nas três clínicas, os maiores valores de dose ocorrem em regiões 

correspondentes às glândulas parótidas, seguidas pela região correspondente ao eixo axial da 

3ª vértebra cervical. O elevado valor de dose na região correspondente às glândulas parótidas 

é devido à proximidade destes órgãos aos centros rotacionais posicionados atrás dos côndilos 

mandibulares. 
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Gráfico 7: Máximos de dose na entrada da pele por área anatômica, obtidos nos 

procedimentos panorâmicos nas clínicas A, B e C. 

 

Os valores de dose encontrados foram comparados com valores obtidos por outros 

pesquisadores que também utilizaram fantoma e dosímetros TLD (LiF-100). Os valores 

mínimos e máximos de dose por local estão apresentados na Tabela 20 e na Tabela 21, são 

mostrados os valores da média das doses. Verifica-se que os valores encontrados neste 

trabalho são similares aos encontrados na literatura. Pequenas discrepâncias notadas entre 

autores podem ser resultantes da ausência de um protocolo padrão para a realização dos 

estudos, bem como de diferenças dos funcionamentos dos equipamentos e no número de 

centros rotacionais dos equipamentos. Além disso, discretas alterações no local de 

posicionamento dos dosímetros são suficientes para definir variações de dose consideráveis. 
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Tabela 20: Comparação de valores mínimos e máximos de dose na entrada da pele com 

valores encontrados na literatura. 

 
 Valores mínimo e máximo de  Dose na Entrada da Pele (mGy) 

Por exame panorâmico 
   

 

 

 

 

 

 

 

C
ri

st
al
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m

o 

 

Pa
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G
lâ

nd
ul

a 
Pa

ró
tid

a 

 

V
ér

te
br

as
 

 

T
ir

eó
id

e 

 

L
in

fo
no

do
s 

Autores Fabricante Modelo Nº CR       

Wall e  
Fisher, 1979 

Panorex SS White (2CR)  
0,01-0,02 

 
1,3-1,6 

 
0,77-0,87 

 
0,02-0,06 

 
0,01 

 
- 

Blanc, 1995 Gendex Orthoralix 
SD 

(CR móvel)  
0,009-0,012 

- - 0,09-0,14 - - 

Clínica A Sorendex Cranex 
Tome 

(CR móvel) 0,01-0,05 - - 0,14-0,53 0,01-0,12 - 

Clínica B Gendex Orthoralix 
SD 

(CR móvel)  
0,01-0,09 

 
0,01-0,16 

0,52-1,30 0,16-0,93 0,08-0,26 - 

Clínica C Medicalli Rotograph 
Plus 

(CR móvel) 0,001-0,024 0,013-0,085 0,36-0,89 0,23-0,50 0,002-0,07 0,23-0,59 

 
 
Tabela 21: Comparação de valores de média de dose na entrada da pele com valores 

encontrados na literatura. 
 Média de  Dose na Entrada da Pele (mGy) 

por exame panorâmico  
   

 

 

 

 

 

 

 

C
ri

st
al

is
m

o 

 

Pa
vi

lh
ão

 a
ud
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vo

 

 

G
lâ

nd
ul

a 
Pa

ró
tid

a 

 

V
ér

te
br

as
 

 

T
ir

eó
id

e 

 

L
in

fo
no

do
s 

Autores Fabricante Modelo Nº CR       

 
Fiad  

 
Rotograph 

 
(1CR) 

 
0,02 

 
2 

 
1,3 

 
1,4 

 
0,1 

 
- 

 
Morita  

 
Panex E 

 
(CR móvel) 

 
0,01 

 
0,74 

 
0,45 

 
0,47 

 
<0,01 

 
- 

 
G.E. 

 
Panelipse 

 
(CR móvel) 

 
0,08 

 
1 

 
0,56 

 
0,94 

 
0,02 

 
- 

 
 
 
 
 
 

Wall e   
Fisher, 1979 

 
Siemens  

 
OPG 

 
(CR móvel) 

 
0,02 

 
2 

 
1,2 

 
1,2 

 
0,05 

 
- 

- - - 0,03 - 0,9 0,1 0,01 - 
- - 3 0,03 - 1,4 0,15 0,05 - 

 
Benedittini, 

1989 - - móvel  0,03 - 0,08 0,15 0,06 - 
Bordineau, 

2000 
 

Gendex 
Orthoralix 

SD 
 

(CR móvel) 
 

0,04±0,03 
 
0,11±0,007 

 
0,30+0,16 

 
0,07+0,06 

 
0,09+0,06 

 
- 

Blanc, 
1995 

 
Gendex  

Orthoralix 
SD 

 
(CR móvel) 

 
0,009 

 
- 

 
- 

 
0,09-0,135 

 
0,053 

 
- 

Clínica A Sorendex  Cranex 
Tome   

 
(CR móvel) 

 
0,041±0,027 

 
0,062±0,020 

 
0,933±0214 

 
0,707±0,128 

 
0,186±0,047 

 
0,449±0,136 

Clínica B Gendex  Orthoralix  
SD 

 
(CR móvel) 

 
0,059±0,080 

 
- 

 
0,828±0,122 

 
0,365±0,225 

 
0,064±0,042 

 
0,058±0,014 

Clínica C Medicalli Rotograph 
Plus  

 
(CR móvel) 

 
0,010±0,005 

 
0,041±0,017 

 
0,540±0,178 

 
0,332±0,105 

 
0,028±0,021 

0,370±0126 

 

Com relação aos dados com exames de teleradiografias, os valores de dose média 

na entrada da pele, obtidos nas clinicas A e C são mostrados nas tabelas 22 e 23. 
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Tabela 22: Média de dose na entrada da pele em teleradiografia na Clínica A, no lado de 

incidência do feixe de radiação. 

Dose na Entrada da Pele (mGy)/radiografia  
 Localização 

mAs xV Olho Têmpora Gl Salivar Linfonodos Bochecha Gl Parótida Ouvidos Tireóide Cervical 

10 70 0,009 0,070 0,009 0,068 0,057 0,067 0,067 0,012 0,011 

12 70 0,007 0,053 0,013 0,061 0,048 0,054 0,063 0,011 0,014 

16 70 0,028 0,271 0,017 0,100 0,066 0,070 0,103 0,023 0,016 

12 73 0,007 0,075 0,017 0,090 0,065 0,073 0,107 0,014 0,018 

20 81 0,027 0,160 0,037 0,163 0,126 0,174 0,163 0,032 0,037 

Média  0,016 0,126 0,019 0,096 0,072 0,088 0,101 0,018 0,019 
DP  0,011 0,091 0,011 0,040 0,031 0,049 0,040 0,009 0,010 

 

 

Tabela 23: Média de dose na entrada da pele em teleradiografia na Clínica C, no lado de 

incidência do feixe de radiação.  

Dose na Entrada da Pele (mGy)/radiografia  
 Localização 

mAs xV Olho Têmpora Gl Salivar Linfonodos Bochecha Gl Parótida Ouvidos Tireóide Cervical 

13 65 0,018 0,117 0,016 0,124 0,049 0,101 0,007 0,009 0,014 

10 70 0,002 0,107 0,025 0,117 0,103 0,111 0,109 0,013 0,014 

16 70 0,012 0,156 0,015 0,165 0,061 0,167 0,178 0,008 0,009 

20 70 0,019 0,216 0,016 0,220 0,053 0,211 0,247 0,009 0,016 

20 75 0,027 0,249 0,041 0,295 0,012 0,279 0,290 0,015 0,020 

10 80 0,002 0,128 0,019 0,217 0,067 0,157 0,153 0,017 0,024 

Média  0,010 0,145 0,018 0,168 0,067 0,149 0,139 0,011 0,015 
DP  0,010 0,058 0,010 0,068 0,030 0,066 0,101 0,003 0,004 

 

Os valores de dose encontrados nos diversos pontos em que foram colocados os 

dosímetros são da mesma ordem de grandeza e concordantes com os poucos valores 

existentes na literatura científica. As doses máximas avaliadas correspondem: na Clínica A, à 

região temporal e na Clínica C, aos linfonodos. Exceção à região temporal na Clínica A, os 

valores de dose encontrados na Clínica C são maiores cerca de 1,49 a 1,80 vezes. Apesar de 

que os dosímetros localizados sobre a têmpora estavam situados próximo ao centro do campo 

de radiação, não se justificam as proporcionalidades elevadas, a não ser por ter-se uma 

incidência maior de radiação nessa região por estar o colimador avariado (conforme mostra a 

Figura 30). Mesmo assim, os valores máximos de dose encontrados são inferiores ao nível de 

referência diagnostica estabelecido na Portaria 453 do MS: 3,0 mGy (Dados mostrados no 

Gráfico 8). 
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A ocorrência mais elevada das doses na Clínica C é justificada por diversos 

fatores: qualidade do feixe de radiação, quantidade de radiação espalhada gerada durante a 

exposição, tempo de exposição ser maior e distância foco-paciente ser menor que na Clínica 

A. 

 
Gráfico 8: Valores máximos de dose na entrada da pele nas clínicas por teleradiografias 

 

 

A partir dos valores da dose no centro do campo de radiação e utilizando os fatores 

de conversão, apresentados na Tabela 24, obtidos com o fantoma matemático MAX, o código 

EGS4 (NELSON et al, 1985) e a técnica de Monte Carlo, foi possível estimar as doses nos 

olhos e na tireóide e obter a dose efetiva. 

 

Tabela 24: Fatos de conversão obtidos com o fantoma MAX através da técnica de Monte 

Carlo. 

Dt (mGy)  
Tensão do tubo (kV) 

Olhos Tireóide 

E (mSv) 

70 0,559 0,024 0,01 

75 0,541 0,026 0,011 

80 0,586 0,029 0,012 

85 0,594 0,031 0,013 

Dt – Dose órgão absorvida; E – Dose efetiva  
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Os resultados estão apresentados na Tabela 24. Os dados mostram que a dose nos 

olhos devido à teleradiografia realizada na Clínica C é da ordem do dobro dos obtidos na 

Clínica A, devido à incidência direta sobre os mesmos, visto que a área de exposição 

determinada pelo colimador no equipamento utilizado na Clínica C é maior que a área de 

colimação do equipamento empregado na Clínica A (Figura 30). 

 

Tabela 25: Valores de ESD, dose órgãos absorvida (DT) e dose efetiva (E) em 

teleradiografias.   

 Pontos dosimétricos Clinica A  Clínica C 
Glândula parótida  0,067 0,111 

Olho 0,009 0,020 

Tireóide 0,012 0,013 

Cervical  0,011 0,014 

 
 
 

ESD (mGy) 

Linfonodos  0,068 0,117 

Olho  0,037 0,062  
DT (mGy) Tireóide  0,002 0,003 

E (mSv)  0,005 0,002 
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5 Conclusões 
 

 

Nas radiografias panorâmicas foi observado que as maiores doses ocorreram nos 

pontos ao redor dos centros rotacionais, correspondendo aos órgãos: glândula parótida, os 

gânglios linfáticos do ramo principal do pescoço ao nível da 3ª vértebra vertical, à medula 

óssea da 1ª a 3ª vértebra cervical e à região temporal do cérebro. 

Os valores de dose dependem das características de funcionamento do 

equipamento de radiografia panorâmica, principalmente do tempo de exposição e número de 

centros de rotação. 

As doses na superfície da pele do paciente encontradas nos exames por radiografia 

panorâmica e teleradiografia realizadas em três clínicas de Recife apresentaram valores 

similares aos encontrados em outros países. 

A prática comum de abrir a largura e, ou altura do colimador do equipamento de 

radiografia panorâmica e teleradiografia para atender às exigências dos radiologistas 

brasileiros acarreta o aumento da radiação espalhada e da dose em vários órgãos do paciente. 

Conclui-se que é importante a continuidade do trabalho visando a conscientização dos 

radiologistas e o estudo da qualidade da imagem. 
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APENDICE A - Formulário de coleta de dados na inspeção visual 
 

 

 

 

 

 

 

Data:____/_____/_____ 

Clínica: 
End_______________________________________________________________ 
Fone _____________________ FAX - ___________________________ ______ 
Responsável Técnico: Radiologista -_____________________________________ 

 
I. Exames Realizáveis: a) PANORÂMICA  ( ) 

b) TELERRADIOGRAFIA ( ) 
 
II. Local de Aquisição de Filmes: 
 

Firma : ________________________________   
End.: ___________________________________ 
Fone: (__)_____________FAX: _____________  
Contato: ________________________________  

 
Firma : ________________________________   
End.: ___________________________________ 
Fone: (__)_____________FAX: _____________  
Contato: ________________________________  
 

III. Marca(s) de Filme(s) usado(s): a) AGFA  (      )  
  b) KODAK (      )  
  c) STERLING    (      )  
  d) 3M                 (      ) 
  e) Outro___________  
    Atual: ( ) 
 
IV. Tipo de Filme atual que trabalha: 

PANORÂMICA  Modelo:       
Propriedades: 
1. Sensibilidade ______________________ 
2. Densidade ________________________ 
3. Latitude __________________________  
4. Base _____________________________ 
5. Contraste _________________________ 
6. Velocidade _______________________ 
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TELERRADIOGRAFIA  Modelo:       

Propriedades: 
1. Sensibilidade ______________________ 
2. Densidade ________________________ 
3. Latitude __________________________  
4. Base _____________________________ 
5. Contraste _________________________ 
6. Velocidade _______________________ 
7. Dimensões     
        

V. Modo de Processamento do Filme:  ( ) Manual 
 ( ) Automatizado 
 

V.1. Reagentes:  
Fabricante:        

 
V.2. Tipo de H2O: 

P/ lavagem:         
P/ Preparo do reativos:       

 
V.3. Temperatura dos Químicos: ( ) Controlada 

 ( ) Não Controlada 
V.4. Tempo de Troca dos Químicos: 

 
V.5. Controle do Químicos: ( ) Realizado 

 ( ) Não Realizado 
 

Se realizado, quais parâmetros? 
 

( ) pH 
( ) ppt 
( ) expiração 
( )     

V.6. Tempo de Processamento: 
 

Se Modo MANUAL (min) ( ) Revelador 
( ) Lavagem 
( ) Fixador 
( ) Lavagem 
 

Se Mod AUTOMATIZADO(min)  ( ) Revelador 
( ) Fixador 
( ) Lavagem 
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V.7. Processamento AUTOMATIZADO 

Processadora: 

 

Fabricante:       
Modelo:       
Ano de Produção:       
Aquisição em:       
 
Contrato de Manutenção ( ) Possui 
   ( ) Não Possui 
Manutenção Externa - período de  ( ) Meses 

( ) Anos 
última data de Manut. Ext.:  ____________________/ _____  
 
Manutenção Interna - período de (  ) Diária 

( ) Semanal 
( ) Meses 
( ) Anos 

última data de Manut. Int.:  ______________ / _____/ _____  
 
Procedimento de Manut Interna:  ( ) Lav. Rolos 

( ) Lav. Cubas de Reativos 
( ) Chec. Temp. Secagem 
( ) Chec. Temp. Cubas 
( ) Avaliação dos Rolos 
( ) Lav/ Troca de Filtro de H2O 
( )___________________  
( )___________________  
 

 
Responsável pela Manut. Intenta:__________________________  

 
vi. Avaliação da Imagem: 

 
Executada pelo Técnico  ( ) Sim (  ) Não  
Parâmetros Criticados:     
      

     
     
     
     

 
Executada pelo Radiologista ( ) Sim ( ) Não  
Parâmetros Criticados:     
      

     
     
     
     



 92

VIL Demanda de Exames: 

 

PANORÂMICA Estimativa Média ___________ /____  

TELERRADIOGRAFIA Estimativa Média ___________ /  

 

VIII. Rejeitos: 

 

PANORÂMICA ( ) Sim ( ) Não 

Estimativa Média /  

 

TELERRADIOGRAFIA ( ) Sim ( ) Não 

Estimativa Média ___/ ____ 

 

IX. Armazenamento dos Filmes: 

 

IX. 1. Local:  (  ) Sala Escura 

 ( ) Armário fora da Sala Escura 

 ( ) Refrigerador 

IX2. Local protegido da luz Y ( ) Sim ( ) Não 

 

IX.3. Modo de Posicionamento (  ) Vertical 

 (  ) Horizontal 

IX.4.Ocorre empilhamento ( ) Sim ( )Não 

IX.S. Temperatura ( ) T.A  _________________ °C 

( ) Controlada ____________ °C 

 

X Proteção dos Filmes em Uso: 
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XI. Sala Escura 
 

Cor das Paredes ( ) Negra ( ) Branca 
( ) Outra: ___________ 

 
Exaustor ( ) Possui 

( ) Não Possuí 
 

Posicionamento Adequado? 
( ) Sim ( ) Não 
    
    
    
     

 
Entrada de Luminosidade ( ) Sim ( )  
Não Sugestão de medidas corretivas 

    
    
    
     

 
Higienização ( ) Diária 

( ) Semanal 
( ) Mensal 
( ) Ocasional 

 
Saneamento ( ) Sim ( ) Não 

 
Quantidade de Operadores ( ) 

 
Operador Trabalha com Proteção (  ) Sim ( ) Não 

 
 
XIL Equipamento de Raio X: 

 

Fabricante:         

Modelo:        

Ano de Produção:       

Aquisição em:        

 

Contrato de Manutenção ( ) Possui 

( ) Não Possui 

Manutenção Externa - período de ( ) Meses 

( ) Anos 
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Manutenção Interna - penedo de ( ) Meses 
( ) Anos 

 
Responsável pela Manut. Interna:     
Última data de Manut. Ext.:      

 
Última data de Manut Int:  _______ /  /   

 
Grade Fixa: ( ) Sim (  ) Não 
Gradamente: 

 
PANORÂMICA       
TELERRADIOGRAFIA      

 
Tipos de Filtros (ou Quantidade):_______________ 

 
Ajuste de Equipamento: ( ) Manual 

( ) Automático 
 

Faixa de mA operante (mA):  
PANORÂMICA      
TELERRADIOGRAFIA     
 
Faixa de Kv operante (Kv):  
PANORÂMICA       
TELERRADIOGRAFIA      
 
Tempo de Exposição (s):  
 
PANORÂMICA      
TELERRADIOGRAFIA     
 
Quantidade de Operadores: ( ) 
Proteção Radiológica do Paciente ( ) Realizada 

( ) Não realizada 
 

Comentários:       
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XIII. Anotações Diversas 
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	The present work had as an objective to evaluate the skin surface entrance dose in panoramic and teleradiography procedures in three clinics in Recife - Pernambuco - Brazil, and to contribute with data for the determination of reference levels for supercited extraoral procedures, for this purpose, operational conditions in 3 clinics were evaluated in Recife, aiming to evaluate the existence and integrity of the radioprotection equipment, manner and conditions of image processing; and radiographic equipment parameters such as the dimension of the irradiation filed, the total filtration, the exposure time and the potential applied to the X ray tube. 
	For an estimation of the skin entrance dose of the patient, the phantom Randon Alderson and thermoluminesence dosemeters were used. From these values and the conversion factors determined by the Monte Carlo technique, with the phantom MAX it was possible to estimate the dose absorbed in the organ due to the teleradiography procedures. 
	Regarding panoramic radiography the study showed that the more elevated doses occurred in the parotid gland region which is near rotacional venters. 
	In the case of teleradiography the highest dose value occurred in the regions corresponding to the temporal lobe of the brain, followed by linfonodes, ears and parotid glands. The doses absorbed in the eyes and the tyroid gland were, 0.037 mGy and 0.002 mGy in Clinic A and 0.062 mGy and 0.003 mGy in Clinic C, respectively. 
	Regarding equipment test, inadequacy was found in the beam collimation in Clinic A and in the reproducibility of the X ray exposure in Clinic C. The total filtration in both clinics was inadequate.
	Key-words: dosimetry, panoramic radiography, teleradiography.
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	1 Introdução
	A introdução de novas tecnologias no campo do radiodiagnóstico por imagem associado ao desenvolvimento de novos equipamentos de raios-X tem feito do radiodiagnóstico um procedimento médico bastante utilizado nos processos clínicos. Dentre os diversos procedimentos radiográficos odontológicos extraorais, as técnicas panorâmicas e a teleradiografia, têm sido largamente empregadas, principalmente para fins de planejamento ortodôntico. Estas técnicas permitem a visualização do complexo maxilo-mandibular como um todo e resultam, de um modo geral, em valores de dose no paciente menores que os decorrentes do uso da técnica periapical de boca completa.
	De um modo geral, a radiografia panorâmica e a teleradiografia são utilizadas para pacientes em todas as faixas etárias, conforme casos clínicos, porém é mais comum os seus empregos para crianças, adolescentes e adultos jovens.
	Como todo procedimento, que utiliza radiação ionizante, os exames radiográficos devem ser justificados e otimizados de modo a atenderem à filosofia do sistema de limitação de dose.
	Diversos fatores contribuem para a qualidade da imagem e a dose paciente, tais como: a reprodutibilidade e exatidão da tensão aplicada ao tubo de raios-X (kV), tempo de exposição, procedimentos de revelação dos filmes e condições de preservação dos sistemas de receptação de radiação para aquisição de imagens.
	Os limites de dose estabelecidos nas normas nacionais, como a Portaria 453 do MS/ 98 e internacionais, como as recomendações da EUR 2004, referem-se às doses dos trabalhadores com radiações ionizantes e aos indivíduos do público. No caso de pacientes não há limites estabelecidos, uma vez que a dose deve ser a necessária para fornecer a imagem adequada para o diagnóstico ou para o tratamento do paciente. Neste sentido, são definidos níveis de referência para cada tipo de exame radiográfico, que correspondem a valores de dose com os quais é possível obter uma imagem de qualidade adequada ao diagnóstico.
	No Brasil, a legislação nacional em vigor não estabelece valores de referência para os procedimentos radiológicos utilizando as técnicas panorâmicas e teleradiográficas que são usadas em odontologia. Em adição a esse fato os serviços de radiologia de um modo geral não têm implantado programas de qualidade que visam a otimização dos procedimentos radiológicos. Portanto, toma-se importante a realização de estudos que avaliem os níveis de dose na entrada da pele do paciente e as condições operacionais da unidade de raios-X, visando a definição de valores de referência para procedimentos de radiologia panorâmica e teleradiografia.
	O objetivo deste trabalho é o de avaliar a Dose na Entrada da Pele (ESD) em procedimentos de radiografia panorâmica e teleradiografia realizados em três clínicas de radiologia odontológica ou de documentação odontológica – as quais consentiram com a pesquisa - localizadas em Recife, além de avaliar as condições de operação dos equipamentos de raios-X.
	Espera-se com os resultados deste trabalho gerar, para os órgãos da vigilância sanitária, dados indicadores das condições de radioproteção nos serviços de radiologia odontológica.
	2 Revisão Bibliográfica
	Na odontologia o termo radiografia extrabucal refere-se aos procedimentos radiológicos que são realizados com o filme radiográfico fora da cavidade bucal do paciente. Para tanto, o filme é acondicionado dentro de um chassi e posicionado próximo a um dos lados da face do paciente, enquanto o tubo de raios-X é posicionado simetricamente no lado oposto, conforme demonstrado na Figura 1.
	Figura 1: Paciente posicionado entre o tubo de raios-X e o chassi de um equipamento de radiografia panorâmica.
	Dentre as técnicas empregadas para exames extrabucais destacam-se a radiografia panorâmica e a teleradiografia.
	A radiografia panorâmica, também conhecida como ortopantomografia, corresponde à visualização de todo o complexo maxilo-mandibular em um único filme, o que possibilita: a identificação dos centros de crescimento, a visualização de fraturas extensas, a avaliação periodontal e, ainda, a avaliação de implantes ou próteses, em substituição a dentes perdidos, ou em edêntulos. (WALL et al, 1979). A Figura 2 mostra a imagem obtida com esta técnica radiográfica.
	 
	Figura 2: Radiografia panorâmica 
	Para a obtenção da imagem panorâmica o tubo de raios-X se movimenta em torno da cabeça do paciente (Figura 3) em unia trajetória circular ou elipsoidal em sincronia com o chassi portando o filme radiográfico.
	A radiografia panorâmica é uma técnica muito útil na triagem de pacientes –assintomáticos, pois por facilitar as avaliações periódicas em crianças no intuito de antever futuros problemas associados com a troca de dentes temporários por permanentes, permite diagnosticar potenciais má-oclusões. Esta técnica, associada ou não à radiografia periapical, tem grande utilização no planejamento de próteses, na ortodontia, em cirurgias, diagnósticos e acompanhamento de casos clínicos (COSTA, 2002).
	A técnica periapical de boca completa, também pode ser utilizada para avaliação de toda a dentição. No entanto, esta técnica requer 11 a 14 exposições seqüenciais, o que representa maior dose no paciente e maior tempo de aquisição da imagem (WALL, 1995; FREITAS, 2000; COSTA, 2002). Além disso, esta técnica não fornece informações sobre as áreas adjacentes à dentição e estruturas periapicais (ODUNKO, 2001).
	 
	   Paciente
	                
	          Filme
	    Sentido do     Feixe de raios X
	deslocamento
	Tubo de raios X
	Figura 3: Sentido de rotação do tubo e do chassi em torno do paciente com formação simultânea da imagem panorâmica.
	A imagem panorâmica, por outro lado, não é tão definida ou nítida quanto a imagem de boca completa obtida com filmes periapicais e por isso não pode ser utilizada para avaliar cáries, doenças ou lesões nos tecidos moles adjacentes aos dentes. Devido às vantagens e desvantagens de ambas as técnicas, elas não são excludentes, tendo cada técnica a sua aplicação diagnóstica definida e podendo ser complementada com a outra, conforme a situação do tecido ósseo em análise.
	Um outro método utilizado para análise das estruturas ósseas da cabeça é a teleradiografia. Esse método abrange, além do complexo maxilo-mandibular, a calota craniana em parte ou total e os seios paranasais, os nasais e os frontais, assim como as vértebras cervicais e os tecidos moles dispostos sobre esses agrupamentos ósseos.
	A imagem é também obtida com o chassi e o tubo de raios-X situados extra-oralmente e em posições opostamente simétricas, semelhantemente ao procedimento panorâmico, sendo que o tubo de raios-X e o chassi com filme são fixos. A imagem obtida com esta técnica (Figura 4) pode ser utilizada para as medidas lineares e angulares do tecido ósseo da cabeça, e neste caso a técnica recebe o nome de teleradiometria ou cefalometria.
	Estruturas ósseas
	         Tecidos moles
	Figura 4: Teleradiografia lateral.
	As medidas possíveis de serem adquiridas são realizadas através de um traçado manual ou computadorizado a partir dos pontos craniométricos, o que, por sua vez, permite a geração e o armazenamento de registros para comparações futuras. Além disso, esses traçados servem favoravelmente à tratamentos ortodônticos mais específicos e efetivos, através do acompanhamento dos efeitos da terapia proposta sobre as estruturas faciais e a influência sobre a maturação óssea.
	Este exame radiográfico pode ser executado por técnicas distintas: variantes angulares da região frontal ou do perfil do crânio. Geralmente, a teleradiografia lateral é a mais solicitada para documentação ortodôntica.
	2.1 Princípios da Radiografia panorâmica
	Como visto anteriormente, na radiografia panorâmica, o filme radiográfico e tubo de raios-X movem-se ou giram em sentidos opostos ao redor do paciente, enquanto o paciente permanece sentado ou em pé com a cabeça fixa. Ao rotacionar, o tubo de raios-X emite um feixe estreito de radiação ao longo de um plano vertical cujo eixo de rotação é invisível e localiza-se intrabucalmente (Figura 5) e, em decorrência deste processo, uma série de imagens individuais é formada em uma mesma película radiográfica ou em um conjunto planar de receptores de radiações ionizantes, assim como na tomografia . As diversas imagens, ou projeções, geradas são dispostas lateral e sequencialmente no filme, durante o processo, o que resulta em uma imagem plana de uma superfície curva, com dimensões de 18 x 30 cm.
	 
	Figura 5: Movimentação do tubo e do chassi em torno de um eixo central de rotação. 
	O feixe de radiação emitido para formar a imagem tem dimensões fixas durante todo o processo de produção da imagem. Entretanto, no que diz respeito à imagem sua dimensão vertical permanece inalterada, diferentemente da dimensão horizontal que é modificada em função da rotação horizontal do eixo invisível situado dentro da cavidade bucal.
	Centro Rotacional
	Os centros rotacionais, chamados de "fulcros  efetivos das projeções” ou de “eixos de rotação”, geometricamente, são pontos definidos dentro da cavidade bucal cujas posições e número variam conforme o fabricante do equipamento. Dessa forma os equipamentos panorâmicos podem ter:
	a) um centro de rotação fixo,
	b) dois centros de rotação fixos,
	c) três centros de rotação fixos e, ou 
	d) um centro de rotação móvel.
	Em todos os casos, exceto equipamentos com um único centro de rotação (CR), a localização do centro de rotação sofre alteração com a rotação do filme e do tubo ao redor do paciente. Essas mudanças permitem que uma camada de imagem, ou campo focal, seja gerado de acordo com a forma elíptica do arco dental da mandíbula.
	Campo Focal
	O campo focal (CF) é também definido como uma zona tridimensional curva (Figura 6) na qual as estruturas localizadas em sua área serão claramente visualizadas na radiografia panorâmica, ou seja, as estruturas aparecem bem nítidas. Ao contrário, as estruturas localizadas fora da área, em posição posterior ou anterior, aparecem borradas ou não distinguíveis na imagem resultante. Logo, a estrutura a ser radiografada deve estar localizada dentro do campo focal para a obtenção de uma imagem de boa qualidade.
	Campo focal – linha média
	                        em destaque
	          
	                 Zona de campo focal
	O tamanho e a forma do campo focal variam conforme o equipamento. Embora seja objetivo de todos os fabricantes proverem um campo focal abrangente, de modo que toda a dentição esteja nele encerrada e com uma área o mais estreita possível, o que ocorre é que em muitos aparelhos o campo focal é estreito na região após a dentição, largo na região anterior aos dentes e não é o suficiente em sua forma e largura para que todos os tipos de arcos dentais se adeqüem. Cada unidade panorâmica apresenta um campo focal apropriado para acomodar uma dimensão média de mandíbula, e, como os pacientes apresentam mandíbulas com dimensões diferentes, os equipamentos são acompanhados com instruções do fabricante para ajustar de melhor forma as variações mandibulares dentro da área focal predefinida. Isto é de suma importância para obtenção de uma imagem de qualidade (NAPIER, 1999; EU, 1999), a qual depende do posicionamento a mandíbula e, ou maxilar, ao campo focal e de quão próximo sua mandíbula - em ordem de grandeza - é da dimensão média definida pelo fabricante do aparelho em uso.
	2.1.1 Equipamentos de raios-X panorâmico
	Há uma diversidade de equipamentos de raios-X panorâmicos disponíveis no mercado, na qual se incluem modelos como Orthoralix 9200 (Gendex Corporation), Cranex Tome Ceph Mind (Sorendex Medical System) e Rotograph Plus 320 (Find), demonstrados na Figura 7.
	Figura 7: Modelos de equipamentos utilizados para a radiografia panorâmica.
	A) Cranex Tome Ceph mind, 13) Orthoralix 9200 e C) Rotograph Plus 320.
	 Os equipamentos gerador de raios-X panorâmicos diferem quanto ao número de centros de rotação, ao tamanho e à forma de campo focal e ao ripo de mecanismo de suporte do chassi com filme. Embora os equipamentos divirjam entre si, todos eles apresentam componentes similares. Dentre os principais componentes comuns podem ser citados:
	 Tubo Gerador de Raios-X
	 Posicionadores e alinhadores de cabeça
	 Controle de exposição
	Tubo de Raios-X
	Nas unidades geradoras de raios-X para produção de radiografias panorâmicas – vulgarmente denominados de raios-X panorâmico - o tubo gerador é similar aos dos equipamentos intraorais. O tubo encontra-se encerrado dentro de uma caixa metálica de chumbo com uma abertura à frente da janela do tubo e à frente desta janela encontram-se os colimadores dispostos em uma placa metálica que é ajustada para cada procedimento, seja panorâmica, teleradiografia ou tomografia, a qual pode ser realizada em alguns equipamentos. A forma dos colimadores panorâmicos é do tipo "fenda", ou seja, um retângulo com base acentuadamente estreita (conforme demonstrado na Figura 8) cujas dimensões variam, de acordo com o fabricante, entre 1 e 2 mm na base e entre 50 a 60 mm na altura.
	O feixe de raios-X emergente do tubo passa através do colimador como uma banda estreita que passará através do paciente e exporá o filme que está posto atrás de um segundo colimador de similar forma, porém com dimensões maiores: base variando entre 7 e 14 mm e altura entre 145 a 170 mm Esse segundo colimador é parte do suporte do chassi (Figura 9) e tem função de minimizar a radiação espalhada que chegará ao filme, o que contribui para a obtenção de uma imagem nítida.
	Emissor de luz de foco
	Braço de sustentação do Tubo
	     e do Bucky
	         Cefalostato
	        Caixa metálica com tubo 
	         de raios X
	   Bucky
	       Colimadores panorâmicos
	Painel de
	 controle
	     Coluna do equipamento
	Figura 8: Equipamento de raios-X panorâmico com destaque para a localização dos colimadores de radiografia panorâmica.
	Equipamento Cranex Tome Ceph Mind (Sorendex Medical System).
	Devido à movimentação do tubo em volta da cabeça do paciente, o feixe de raios-X tem que atravessar a coluna vertebral, na sua porção cervical e a base da calota craniana, na sua porção occipital, o que acarreta uma atenuação da radiação. Em decorrência disto, todos os tubos de raios-X panorâmicos têm o feixe de radiação ligeiramente angulado entre -4° a -7° com a horizontal, o que faz com que a atenuação por parte da base da calota craniana seja reduzida (Notar nas figuras 5 e 9). Quanto às vértebras, além da atenuação ao feixe, na imagem resultante elas podem aparecer sobrepostas aos dentes incisivos, o que prejudica a imagem. Este problema foi resolvido ao fazer uso de equipamentos com dois ou três centros de rotação fixos, ou com um centro de rotação móvel.
	Posicionadores e alinhadores de cabeça do paciente
	Cada equipamento deve ter instrumentos que possibilitem a fixação da cabeça e o correto alinhamento da mandíbula e maxila dentro do campo focal. Um modelo típico para posicionamento da cabeça do paciente compreende um apoio frontal (do násio), um fixador lateral de cabeça e um bloco de mordida (HARING, 2000). No entanto, hoje se podem encontrar sistemas mais complexos e completos com a adição de olivas aos fixadores laterais de cabeça e com apoio de queixo e apoio labial anexado ao bloco de mordida, conforme demonstrado na Figura 10, além de feixes de luz para alinhamento.
	Controle de Exposição
	Os fatores de exposição de cada equipamento são determinados pelo fabricante. Alguns fabricantes, como a Cranex, Siemens, Medicalli e Sorendex, permitem que os fatores sejam ajustados ao tipo de paciente, à largura da face e às faixas etárias e, além disso, permitem realizar ajuste fino de tempo, miliamperagem e tensão aplicada ao tubo, de modo tal que em alguns equipamentos se pode encontrar até 206 tipos de programas possíveis para melhor adequação ao tamanho e a forma do paciente.
	No geral, os equipamentos de raios-X panorâmicos são ajustados em uma faixa de 60 a 85 kV, entre 6 e 15 mA e entre 12 e 17 segundos.
	Figura 10: Dispositivos de alinhamento e posicionamento da cabeça – Equipamento para Radiografias Panorâmicas e Teleradiografias.
	2.1.2 Obtenção da Imagem Panorâmica
	A radiografia panorâmica ideal deverá retratar os objetos de interesse, em especial a mandíbula, de modo preciso, com nitidez e sem distorção (HARING, 2000). Como na prática isto não ocorre, é necessário que se entenda os fenômenos de distorção, associados a movimentação do tubo de raios-X e do filme, para que se saiba quais os limites e quão seguro é a informação diagnóstica da radiografia panorâmica.
	A imagem panorâmica é resultado de um complexo sistema e de diversos fenômenos desenvolvidos durante o funcionamento dos equipamentos de raios-X panorâmicos.
	Como já citado anteriormente, o feixe de raios-X utilizado é um feixe estreito. Ao se usar um feixe com essa característica para projetar uma estrutura sobre um filme estático, é natural que ocorra ampliação horizontal e de maior proporção de que a ampliação vertical, conforme demonstrado na Figura 11.
	 
	Figura 11: Influência do centro de rotação na obtenção de uma imagem. A) foco intrabucal fixo e filme fixo: dimensões vertical e horizontal aumentadas sem manutenção da proporcionalidade real; 13) fonte móvel, porém com filme fixo: o movimento da fonte determina um ponto focal dentro da cavidade oral e repercute numa imagem com dimensão horizontal proporcional ao real, porém com dimensão vertical diminuída; C) fonte e filme móveis: as dimensões vertical e horizontal são proporcionais às dimensões reais.
	O equipamento ao movimentar o filme, as ampliações vertical e horizontal podem ser igualadas, de modo que a imagem resultante seja proporcional ao objeto radiografado, como visto na Figura 11. Em alguns casos, o movimento do filme é realizado por meio de um tambor, que ao se mover, gira sobre seu próprio eixo, conforme mostrado na Figura 9. Em outros casos, o filme é colocado num chassi plano e móvel.
	A velocidade de deslocamento do filme é ajustada à velocidade de deslocamento da fonte de raios-X e, embora não afete a localização do centro de rotação, influencia na espessura e distância ao ponto focal (CR). Aumentando-se a velocidade de deslocamento da fonte, o campo focal (CF) é distanciado e tem sua espessura alargada, como demonstrado na Figura 12.
	 
	Figura 12: Mudança da distância do CF ao CR em função da velocidade de deslocamento do filme. R1, R2, R3 e R4 são os raios que expressam a distância do CF ao CR. A velocidade (V) aumenta de 1 até 2 e decresce de 3 a 4, ou seja: (VR1 ~ VR4) < (VR2 ~ VR3).
	Daí, as dimensões vertical e horizontal são correspondentes apenas quando o objeto radiografado se encontra no plano central, ou na zona de nitidez  (ZN), registrada no campo focal da imagem.
	As estruturas fora da zona de nitidez, mas dentro do campo focal vão sempre aparecer, embora apresentando distorção na forma e imprecisão dos contornos, por baixo contraste radiográfico e, ou por pequena resolução, conforme o equipamento empregado e sistema de aquisição de imagem. Assim, os ossos localizados antes da zona de nitidez e dentro do campo focal, ou seja, localizados “para- lingual” serão ampliados e projetados mais superiormente em relação às localizadas na zona de nitidez. Já as estruturas ósseas situadas pós-zona de nitidez e dentro do campo focal, ou seja, “para-vestibular” são projetadas estreitadas e inferiormente em relação às situadas na zona de nitidez.
	2.1.3 Sistema básico de projeção
	No passado, o princípio da radiografia panorâmica rotacional foi descrito assumindo que o objeto radiográfico era perfeitamente circular e que o feixe de raios-X movimentava-se em tomo de um único centro rotacional (LANGLAND, 1968). Mediante o fato de que a mandíbula não é circular, uma variedade de movimentos foram desenvolvidos pelos fabricantes de equipamentos panorâmicos. Todos os movimentos criados apresentam um objetivo em comum: a obtenção da imagem satisfatória do complexo maxilo-mandibular.
	Na prática, a projeção mais simples utiliza um único centro de rotação em tomo do qual o feixe de raios-X rotaciona irradiando a metade da face e projetando-a em um filme do outro lado da face (WOODCOCK, 1971), conforme demonstrado na Figura 13. Após exposição de um lado da face, o paciente é deslocado para o lado, de modo que seja ajustado simetricamente para exposição do outro lado da face.
	 
	Figura 13: Modo de obtenção da imagem através de equipamentos com um CR. 
	2.1.4 Sistemas complexos de projeção 
	Outros tipos de sistemas foram desenvolvidos - os dinâmicos, com mais de um CR. Nestes sistemas, a imagem é gerada de forma continuada, com o objetivo de que cada parte do complexo maxilo-mandibular seja projetado tão próximo quanto possível do real. Nesse contexto, duas técnicas baseadas nos princípios tomográficos podem ser dinstigüidas, para funcionamento dos equipamentos panorâmicos:
	(1) Técnicas com vários CR e uso combinado destes,
	(2) Técnicas com uso de um CR com movimentação contínua.
	Os equipamentos panorâmicos de fabricação mais recente apresentam como principio tomográfico de projeção um híbrido das técnicas (1) e (2), citadas acima.
	Movimentos fundamentados em CR fixos
	Para produzir uma imagem contínua na película do filme, três CR são combinados para uso, conforme demonstrado na Figura 14.
	Figura 14: Projeção de imagem a partir de combinação de três CR
	Nesta técnica, no primeiro movimento o feixe de raios-X desloca-se rotacionando sobre um CR localizado a cerca de 1 cm látero-posterior ao terceiro molar direito. Durante esta fase, uma larga faixa da dentição esquerda é exposta, logo projetada no filme que move-se à frente. Quando o feixe aproxima-se dos caninos, ou seja, da porção anterior da face, o CR é ajustado momentaneamente para um ponto na linha média sagital em posição posterior aos incisivos (Figura 14). Esse ajuste permite uma boa projeção dos incisivos que até então eram borrados e/ ou sobrepostos pelas vértebras da coluna. E, então, na continuidade do movimento o feixe é ajustado para um terceiro CR em posição simétrica e oposta ao primeiro para que o lado direito da face seja escaneado.
	Movimentos com CR em movimentação contínua
	Durante a execução da exposição com esta técnica não ocorre nenhum CR fixo, pois a cada momento o único CR é ajustado para uma nova posição. Assim, o feixe apresenta-se em contínuo movimento tangencial que perdura até que toda a mandíbula e maxila sejam projetadas (Figura 15).
	 
	Figura 15: Mudança da forma de projeção em função dos centros de rotação. A) Equipamento de CR móveis e fixos e 13) Equipamentos de CR móveis.
	No transcorrer de qualquer um dos procedimentos fundamentados na existência de dois, três CR fixos, ou um CR móvel, ou ainda da combinação deles, o raio efetivo de projeção e a espessura do CF também são ajustados e, também por ajuste da velocidade do filme, a posição do CF pode ser modificada. Com isso, diferentes posicionamentos de CF podem ser utilizados na prática, em adequação com a diversidade das mandíbulas dos pacientes (Figura 16).
	 
	Figura 16: Formas de CF em função da quantidade de CR e da velocidade de deslocamento do filme. A) CF de equipamento com um CR e exposição de hemi-arcada, B) CF de equipamento híbrido de três CR fixos e C) CF de equipamento com CR móveis.
	A espessura da região do campo focal varia com o comprimento do raio efetivo de projeção. Em decorrência disto, a espessura do CF na radiografia panorâmica varia em diferentes regiões durante a exposição. Na exposição continuada, por exemplo, o raio de projeção é sempre mais curto na região anterior que nas regiões laterais. Esse fato pode ser notado na Figura 17.
	No caso de equipamentos panorâmicos que dispõem de uma única forma de movimentação do CF, predefinida para uma dimensão de mandíbula, a diversidade de mandíbulas apresentadas pelos pacientes devem ser posicionadas corretamente dentro da condição do equipamento, de modo que as dimensões da mandíbula do paciente se adeqüe de melhor forma e mais próximo possível à do programa do equipamento. Nesse processo, é óbvio que nem sempre ocorrerá ajuste adequado e, sendo assim, partes da mandíbula poderão estar localizadas fora do CF em posição posterior e, ou anterior.
	Essas partes serão magnificadas em maior ou menor grau que aquelas estruturas encerradas dentro do CF e, portanto, serão imprecisas e distorcidas na imagem.
	 
	Figura 17: Formas, espessuras e raios efetivos de projeção dos campos focais. A) Cranex (Oralix Pan DC), B) Versaview (Panei E), C) Panorex 2 (3 CR) e D) Panorex 2 (DC).
	2.1.5 Chassi
	O chassi utilizado para radiografia panorâmica apresenta dimensões de 18 x 30 cm, com a porta sendo composta por metal tipo chumbo e o lado do tubo composto por plástico, papelão ou outro material não radiopaco  e não transmitante à luz. Além disso, os chassis podem ser flexíveis ou rígidos, bem como curvos ou planos a depender do tipo do equipamento panorâmico (LANGLAND, 1968; HARING, 2000). Outra particularidade dos chassis é que não devem permitir a entrada de luz ao serem travados e internamente apresentam telas intensificadoras (écrans) em ambos os lados. Em acréscimo, todos os chassis devem ter indicadores de lado direito e esquerdo do paciente, visto que a imagem dos lados da face são simétricas e idênticas e, portanto na ausência de uma marcação pode haver imprecisão no diagnóstico, o que contraria o princípio da otimização no uso de radiações.
	2.1.6 Telas intensificadoras ou écrans
	Há dois tipos de telas intensificadoras utilizadas no chassi para radiografia panorâmica: de tungstato de cálcio (CaW04) e de terras raras (elementos de número atômico entre 57 e 71, acrescidas de scandium de Z=21 e, ou de Ítrio de Z=39). As telas de CaWO4 emitem luz azul ao serem excitadas pelos raios Y, ou outros tipos de radiação, enquanto as telas compostas por terras raras emitem luz verde. A emissão espectral de luz é fato importante a ser considerado na escolha do filme, visto que o casamento adequado emissor-receptor de luz assegura redução de dose na entrada da pele (ESD) do paciente de até 65% (TYNDALL & WASHBURN, 1987).
	As telas de terras raras requerem menor tempo de exposição que as de CaW04. fato este que as denominou de telas de alta velocidade. Em decorrência disto os valores de dose paciente são reduzidos.
	Estudos realizados por GRATT et al. (1984) demonstraram uma redução na dose paciente de até 40% com o uso de telas de terras raras. Outras pesquisas realizadas posteriormente afirmaram similares resultados como os de PONCE et al (1988) ao obter redução de 21-34% na ESD à 90 kV e 35-52% a 70M Em 1990, KAPA et al., confirmou os achados de TYNDALL & WASHBURN (1987) verificando que o Ítrio (Z=31) apresentava maior eficiência na redução (em até 50%) de ESD em procedimentos odontológicos sem prejuízo à imagem.
	2.2 Princípios da teleradiografia
	Para obtenção de uma boa teleradiografia conforme já descrito anteriormente, o tubo de raios-X e o chassi são fixados em posições diametralmente opostas a “uma distância padrão na qual a imagem resultante apresenta dimensões com o máximo de proximidade ao tamanho real e com um mínimo de distorção. Este tipo de radiografia foi idealizado por BROADMENT (1931)” e revolucionou o estudo radiográfico, pois a teleradiografia apresenta, além da fidelidade dimensional, a vantagem de permitir que um mesmo paciente seja radiografado exatamente na mesma posição, em diversos intervalos de tempo, o que possibilita o estudo do crescimento ósseo normal, da evolução de determinadas patologias e o acompanhamento de tratamentos ortodônticos e cirúrgicos. Dessa forma, a teleradiografia é proposta para:
	 Avaliar crescimento e desenvolvimento ósseo;
	 Avaliar traumas,
	 Detectar doenças e anormalidades do desenvolvimento.
	2.2.1 Equipamento de raios-X empregado para a realização da teleradiografia
	A teleradiografia é executada com equipamento de raios-X panorâmico, ou pode ser realizada com equipamento médico convencional, desde que o equipamento disponha de instrumentos de posicionamento e alinhamento da cabeça de pacientes (HARING, 2000). Embora isto seja possível, as máquinas de raios-X panorâmicos são as mais empregadas. Sendo assim, o tubo de raios-X não difere do utilizado na panorâmica quanto à constituição do anodo, ao tamanho do tubo e quanto ao funcionamento para geração de radiação X.
	No entanto, no que diz respeito ao colimador do tubo e à presença de filtros adicionais, a teleradiografia é diferente da panorâmica. Na teleradiografia dois tipos de colimadores são usados. Ambos são retangulares e de mesma dimensão, a diferença entre eles está na sua utilização: um é disposto com o maior lado na horizontal e o outro com o maior lado na vertical. Com o lado maior na horizontal é realizada a técnica de projeção lateral da cabeça e quando na vertical, para projeções ântero-posteriores. Além disso, para a realização da teleradiografia é empregado um filtro adicional, geralmente de alumínio, em forma de cunha, à frente da janela do tubo e antes do colimador três (Figura 18), o que não ocorre na panorâmica. Os equipamentos mais atuais, geralmente, apresentam os colimadores internos à caixa metálica que encerra o tubo de raios-X e o seu ajuste é realizado entre um paciente e outro, por um dispositivo externo ao cabeçote do tubo. Alguns tipos de equipamentos, porém apresentam seus colimadores externos ao equipamento, conforme demonstrado na Figura 19, devendo ser colocado em uma abertura a frente da janela do tubo de raios-X, no momento que antecede à realização de uma radiografia.
	 
	Figura 18: Colimadores e filtro adicional para a realização de teleradiografia.
	 
	Figura 19: Colimador esterno ao equipamento - 
	fotografia de colimador para panorâmica de Orthoralix 9200 – Medicalli Co.
	A forma de cunha do filtro permite que a filtração seja ajustada em função das dimensões do crânio em análise e sua utilização é necessária para que os tecidos moles da face sejam visualizados na imagem. Em equipamentos onde os colimadores são externos, o filtro adicional se encontra aderido ao colimador e não pode ser ajustado ao biótipo do paciente.
	Além dessas diferenças, modificações são definidas no ajuste dos parâmetros que definem a qualidade e a intensidade do feixe de radiação e também da duração da irradiação. Durante uma teleradiografia, o aparelho é ajustado na faixa de 10 a 15 mA (miliamperes) e entre 65 a 90 kV (quilovolts). Já o tempo médio de exposição é de 1,0 segundo, podendo variar conforme o aparelho, o filme e o écran utilizado.
	E, por fim, o arranjo geométrico de exposição à radiação deve ter a distância foco ao centro da cabeça de 1,52 metro com uma área focal de no máximo 3 mm2 e o centro da cabeça do paciente é definido como sendo a linha do plano sagital no ponto médio entre as olivas. Para assegurar a reprodutibilidade do arranjo, um sistema constituído por um braço metálico mais cefalostato e bucky é anexado ao equipamento de raios-X panorâmico, conforme mostrado na Figura 20.
	 
	Figura 20: Equipamento de raios-X panorâmico com sistema para teleradiografia. 
	Dispositivos de posicionamento e alinhamento da cabeça
	Uma particularidade da técnica teleradiografia é a presença de um suporte para fixação do chassi com o filme, e de um dispositivo para o posicionamento e fixação da cabeça do paciente para a tomada radiográfica. O cefalostato do sistema para exposição na técnica teleradiografia é similar ao usado na panorâmica, diferindo em três mecanismos:
	1. Tambor giratório, que é um dispositivo cujo fim é permitir que o cefalostato altere sua posição de acordo com a técnica teleradiográfica a ser utilizada. Este é constituído por duas hastes com olivas auditivas e do indicador do násio, conforme demonstrado na Figura 21;
	2. O conjunto de fixação e alinhamento da cabeça não possui bloco de mordida e apoio para o queixo mais lábios e o indicador do násio (apoio frontal) é obrigatório o que contrasta com a técnica panorâmica que pode ser utilizado ou não;
	3. Porta-chassi (Bucky) sempre é plano e apresenta-se perpendiculamente posicionado em relação ao piso.
	 
	Figura 21: Cefalostato mais tambor giratório utilizado na fixação do paciente para teleradiografa lateral.
	Controle de exposição da teleradiografia
	Conforme já dito, os fatores de exposição para obtenção da teleradiografia variam com o fabricante e, conforme os tipos de filme e de écrans, porém, no geral, os aparelhos de raios-X são ajustados nos intervalos de 65 a 90 kV, de 10 a 15 mA e com um tempo de exposição de 1,0 a 3,0 segundos.
	2.2.2 Aquisição da Teleradiografia
	Há diversas técnicas de teleradiografia: a) perfil, b) antero-posterior, para análise de assimetrias crânios-faciais, c) obliqua, também útil à avaliação das dimensões dos germes dentário nas regiões pré-molares e caninos, e d) axial, também empregada para análises cefalométricas (BRASIL, 1988; HARING, 2000).
	2.2.2.1 Técnica da teleradiografia lateral
	Posicionamento da cabeça do paciente
	No geral, consiste em posicionar a face esquerda do paciente ao lado e em paralelo ao chassi de forma que o plano de Frankfurt  e a projeção do crânio estejam dentro da área do chassi (BRASIL, 1988; HARING, 2000), conforme Figura 21 .
	Alinhamento do feixe de raios-X
	Nos equipamentos de radiografia extrabucal como não há luz de colimação, o alinhamento do feixe de raios-X é realizado pelos fabricantes e deve ser checado periodicamente através de instrumentos específicos, como, por exemplo, com feixe de laser e grade com écran em adequação a protocolos técnicos específicos de qualidade – determinados pelos fabricantes de equipamentos e disponibilizados nos manuais operacionais mais os protocolos de controle de qualidade propostos na Portaria 453/ 98 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1998). Esse procedimento é de difícil execução visto que é de caráter invasivo e, portanto, requer mão de obra especializada.
	2.3 Dose no paciente nos procedimentos radiográficos extraorais
	No decorrer do tempo, novas tecnologias têm sido introduzidas no campo da imagenologia como resultado de permanente empenho em obter melhorias na qualidade da imagem. Os aparelhos fundamentados no uso da radiação tipo X também têm sido aperfeiçoados continuamente. Hoje, a produção de uma imagem radiográfica é de fácil obtenção e acessível à população. No passado o emprego dos raios-X resultou em alguns detrimentos à saúde para os operadores (médicos e operários metalúrgicos, dentre outros) de instrumentos geradores de radiação. Os danos resultantes, conhecidos como efeitos determinísticos conduziram as autoridades em saúde a estabelecerem normas de proteção durante o uso da radiação. Para isto, foram criadas comissões como a Internacional Commission on Radiological Protection - ICRP (ICRP, 1954).
	Diversas grandezas radiométricas foram criadas, como grandezas para avaliação do feixe primário de radiação (kerma ou i dose absorvida no ar em um determinado ponto específico do ar), também grandezas derivadas para aplicações específicas (dose absorvida na entrada da superfície da pele) que serviriam para avaliar o desempenho de instalações que utilizam raios-X.
	Durante muito tempo foi questionado que níveis de dose seriam seguros, ou não induziriam a efeitos nos tecidos irradiados. Na década de 50, a UNSCEAR preocupada com os danos genéticos e conseqüente indução de leucemias, solicitou a ICRP e ICRU (International Commission of Radiological Units), estudos para obtenção de dados científicos de dose que fossem confiáveis para distintas regiões do corpo, como as gônadas (ARDRAN, 1965).
	Somente em 1954, a ICRP em suas recomendações explicitou claramente a preocupação com a radioproteção dos pacientes (ICRP, 1955). A partir de então, se começou a despertar para o fato de que a exposição do paciente deveria ser reduzida tanto quanto compatível com o sucesso da investigação diagnóstica ou procedimento terapêutico e que a integral de dose resultante de qualquer procedimento deveria ser mantida tão baixo quanto possível. Associado a isso, a ICRP divulgara as primeiras tabelas relacionadas à exposição de pacientes, das quais se destaca o fragmento relacionado aos exames de crânio, conforme demonstra a Tabela 1. Nesta mesma época os termos exposição "médica" e "ocupacional" necessitaram ser esclarecidos, mas apenas em 1960 ficou claro que a exposição médica referia-se a exposição de pacientes decorrentes de propósitos médicos e não de trabalhadores com radiação (ICRP, 1965 e 1969). Assim, foram introduzidos novos métodos para medir dose em pacientes e, em paralelo, fatores de peso para os tecidos biológicos foram relatados para serem considerados no cálculo de dose nos tecidos, ou nos órgãos: ossos, pele, olhos, gônadas, etc. (World Health Organization - WHO, 1982; VANÓ, 1989; ICRP 1991; DREXLER, 1998; GONZÁLES, 2001).
	Tabela 1: Valores de dose média na superfície da pele por exposição e em função da tensão aplicada ao tubo (ICRP, 1954).
	DOSE MÉDIA NA SUPERFÍCIE POR EXPOSIÇÃO
	Região anatômica 
	Tensão (kV)
	Dose (mGy)
	Crânio projeção LAT
	projeção AP
	60-65
	0,70-1,04 mGy
	65-75
	1,04-1,39 mGy
	LAT = Lateral ; AP = antero-posterior 
	A partir de meados da década de 80, a dosimetria de pacientes e aspectos relacionados com a qualidade da imagem adquiriu maior relevância. Ambos, dosimetria e qualidade da imagem estão relacionados com o desempenho do equipamento bem como dos profissionais e, portanto, estes fatores começam a ser tratados em conjunto, visando à otimização da qualidade da informação diagnóstica. Segundo UNDERHILL et al (1988) a análise desse conjunto de informações deveria ser conduzido em um processo de otimização da prática a fim de assegurar que seja produzido um diagnóstico adequado com a menor dose no paciente. Para ele, na área de radiodiagnóstico o processo de adequação objetiva a produção de uma imagem de qualidade, isto é, que apresente nitidez de detalhes das estruturas anatômicas de interesse com a menor exposição ao paciente.
	Entretanto, embora necessárias e justificadas, existe uma grande variação na exposição de pacientes em radiodiagnóstico para exames do mesmo tipo (HART et al, 1994; HART & WALL, 1996; VAÑÓ et al, 1989; WALL, 1995) e para equipamentos de radiodiagnóstico de diferentes instalações, o que incentiva a procura de métodos de redução das doses através de otimização dentro do processo de obtenção da imagem (SHRIMPTON, 1987). A dose que um indivíduo recebe decorrente do uso da radiação ionizante é fortemente influenciada pelas condições operacionais dos equipamentos e pela técnica empregada (CZARA & RUSHION, 1996 e NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECION BOARD, 1994). Além disso, falhas no processamento da imagem podem resultar na repetição do exame e conseqüente aumento da dose paciente (GIBBS et al, 1988).
	Dessa forma, nos últimos anos têm surgido iniciativas pela otimização da exposição do paciente e para a definição de dose de referência para diferentes tipos de procedimentos radiográficos.
	Na radiografia panorâmica diversos parâmetros variam simultaneamente: variação do campo de radiação sobre diferentes regiões anatômicas do paciente; variação de tensão durante o processo de exposição e duração da exposição distinta conforme a região anatômica radiografada. Assim, a multiplicidade de fatores influenciam os valores de dose recebida pelo paciente e, portanto a qualidade da imagem radiográfica.
	Existem poucas recomendações e regulamentações em relação à radiografia panorâmica. As normas básicas internacionais para proteção contra radiações ionizantes (IAEA, 1997) recomendam níveis orientativos para exposição médica em termos de dose entrada superfície da pele. Países como a Inglaterra, EUA, Portugal e Espanha têm definido valores de ESD como níveis de referência de até 0,7 mGy na região occiptal como referência de radiodiagnóstico tipo panorâmico (EC, 2004). No Brasil, a Portaria 453/ 98 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1998) além de recomendar a inspeção de alguns parâmetros dos equipamentos e a verificação dos valores de "Entrance Surface Dose" (ESD) como indicador da qualidade (EU, 1999), fornece valores de níveis de referência de radiodiagnóstico para alguns procedimentos radiográficos, expressos em termos de dose de entrada pele (Tabela 2). No entanto, no caso da radiografia panorâmica não há nenhuma citação sobre os valores das doses de referência.
	Tabela 2: Níveis de referência de radiodiagnóstico por radiografia para o paciente adulto típico – 1,70m e 70 kg (MS, Portaria 453/98).
	Exame
	DEP* (mGy)
	Odontológico periapical  
	3,5
	Odontológico antero-posterior 
	5
	Crânio projeção AP
	5
	            projeção LAT
	3,0
	* DEP = ESD
	Segundo o relatório da United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) no ano 2000, os parâmetros do equipamento que mais interferem na qualidade da imagem e na dose do paciente são: a tensão aplicada ao tubo de raios-X, a corrente, o tempo de exposição e a filtração do feixe de raios-X. No caso dos equipamentos de radiografia panorâmica, a constituição do equipamento, quanto à quantidade de centros rotacionais, também influencia o aumento dos valores de dose e define a distribuição de dose. Outros fatores, externos ao equipamento, relacionados ao chassi e aos filmes, como a combinação específica entre tela e filme e suas velocidades e sensibilidades de também influenciam no valor da dose (TYNDALL, 1987; WALL & KENDAL, 1983).
	Trabalhos realizados na Inglaterra em 1979 por WALL e FISHER que procuraram avaliar a dose absorvida em um fantoma antropomórfico obtidas através da exposição em sete unidades de panoramografia, em 141 pontos da cabeça e pescoço. Os autores compararam os valores obtidos com os decorrentes do exame de "boca completa" efetuada com equipamento de raios-X convencional. Esses autores acreditavam que através dos valores de dose nos órgãos seria possível determinar a periodicidade para se realizar uma radiografia panorâmica e convencional. Os dosímetros TLDs foram espalhados uniformemente dentro do fantoma nas áreas correspondentes aos órgãos apresentados na Tabela 3. Dosímetros também foram colocados na superfície do fantoma nos pontos correspondentes ao cristalino e aos lobos da tireóide e na glândula parótida (HONER, 1988; HART & WALL, 1996). A escolha específica dessas glândulas baseou-se nos trabalhos de MODAN, realizados em 1974, que mostraram um aumento da incidência de câncer de parótida em crianças, após tratamento de couro cabeludo com baixas doses. Além disso, as glândulas parótidas ficam situadas ao lado dos centros rotacionais em equipamentos de radiografia panorâmica (PAATERO, 1952 e 1954; GUNDRUN, 1989; com um, dois, três ou múltiplos centros de rotação.
	A Tabela 3 mostra os resultados da média de 10 medidas obtidas no trabalho de WALL e FISHER. Os resultados mostraram que a dose recebida na tireóide e na medula óssea, dois órgãos de interesse do ponto de vista de proteção radiológica, é menor que 0,30 mGy em todos os equipamentos panorâmicos avaliados. As doses nos cristalinos são significativas apenas no exame de boca completa efetuado com filme periapical e com aparelho de raios-X convencional.
	Tabela 3: Dose absorvida em diversos órgãos devido aos procedimentos de radiografia panorâmica e técnica convencional periapical.
	Dose absorvida por exame (cGy)
	Panorâmico
	Convencional 
	Princípio operacional
	Fabricante
	Modelo
	Elipsoidal
	2 CR
	Elipsoidal
	Elipsoidal
	1 CR
	Elipsoidal
	Elipsoidal
	Periapical 
	Morita
	Panex E
	S.S. White
	Panorex
	G.E.
	Penelipse
	Philiphs
	Ortho-Oralix
	Fiad
	Rotograph
	Siemens
	OPG
	Sanko
	Panagraph
	Boca completa 
	Philips Oralix 
	Tensão (kV)
	81
	78
	79
	86
	79
	66
	95
	45
	65
	Órgão ou tecido
	Incisivos 
	0,010
	0,011
	0,013
	0,014
	0,013
	0,011
	0,040
	0,290
	0,130
	Centro da língua 
	0,071
	0,042
	0,055
	0,048
	0,085
	0,220
	0,140
	0,120
	0,290
	Faringe
	0,023
	0,019
	0,035
	0,062
	0,052
	0,070
	0,20
	0,036
	0,050
	Topo dos lábios* 
	0,002
	0,005
	0,003
	0,005
	0,003
	0,004
	0,020
	1,000
	1,200
	Centro da bocheche  
	0,013
	0,180
	0,026
	0,250
	0,011
	0,020
	0,330
	0,590
	0,460
	Pavilhão auditivo 
	0,074
	0,150
	0,100
	0,180
	0,200
	0,200
	0,370
	0,010
	0,010
	Vértebras 
	0,047
	0,004
	0,094
	0,077
	0,140
	0,120
	0,190
	0,001
	0,002
	Cristalino
	0,001
	0,002
	0,008
	0,003
	0,002
	0,002
	0,010
	0,500
	0,500
	Tireóide 
	<0,001
	0,001
	0,002
	0,003
	0,010
	0,005
	0,030
	0,001
	0,002
	Glândula Parótida 
	0,045
	0,082
	0,056
	0,120
	0,130
	0,120
	0,280
	0,012
	0,033
	Medula óssea ativa
	0,002
	0,003
	0,003
	0,004
	0,005
	0,005
	0,017
	0,110
	0,017
	          (*) Topo dos lábios – corresponde a columela labial  
	Os valores de dose mais elevados foram obtidos nas glândulas parótidas e nos pavilhões auditivos nos exames panorâmicos. Segundo KUBA et al. (1977), este fato é decorrente da proximidade dos centros rotacionais a esses órgãos. Em suas pesquisas foram encontrados valores de dose órgão absorvida de até 10 mGy nas glândulas parótidas, no entanto a significância biológica destes achados não foi definida.
	Estudo similar foi realizado por GUNDRUM & HAKAN, em 1989, nos EUA, que buscou repetir os experimentos realizados por Wall e Fisher, utilizando o equipamento Palomex Orthopantomograph, Model OP 3, fabricado pela Siemens e um simulador antropomórfico construído com crânio humano embebido em material Mix-D (60,8% parafina, 30,4 polietileno, 6,4% óxido de magnésio e 2,4% dióxido de titânio; com número atômico efetivo de 7,47). Os parâmetros de exposição foram os aplicados na rotina clínica e estão descritos na Tabela 4.
	Tabela 4: Parâmetros técnicos empregados para avaliação de dose em procedimentos panorâmicos e teleradiografia.
	Método de
	Exame
	kVp
	mAs
	CSR (mm de Al)
	Quantidade de pacientes
	Panorâmico
	70
	200
	2,1
	11
	70
	250
	2,1
	2
	Teleradiográfico
	70
	80
	3,0
	5
	70
	100
	3,0
	6
	70
	130
	3,0
	2
	A localização dos TLDs no fantoma foi definida nas áreas circunvizinhas aos centros rotacionais e nos pontos referentes aos órgãos de importância para a radioproteção (Figura 22 e Tabela 5) que correspondem aos pontos indicados na Figura 22 (ICRP, 1991). Depois de fixados os dosímetros, os valores de dose absorvida em diversos órgãos, devido aos exames de radiografia panorâmica e teleradiografia, foram estimados e os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5.
	 
	Figura 22: Pontos de localização dos dosímetros em fantoma (ICRP, 1990).
	Tabela 5: Média de cinco valores de doses absorvidas medidos em um fantoma (GUNDRUM & HAKAN, 1989). 
	Média de Doses absorvidas
	(μGy) por exame
	Sitio dosimétrico 
	Número
	Panorâmico
	Teleradiográfico
	Correspondente
	Superfície da Tireóide (1 cm interior)  
	30 – 40
	60 – 70
	Ápice do nariz 
	1
	Na
	80
	Cristalino 
	2
	150
	160
	Região posterior 1 cm na linha média 
	3
	450
	Na
	ao incisivos superiores 
	4
	730
	Na
	5
	570
	Na
	Seio maxilar 
	6
	950
	380
	Região de rotação lateral 
	7
	440
	Na
	8
	2.440
	Na
	9
	2.920
	Na
	10
	750
	Na
	11
	690
	Na
	12
	570
	Na
	13
	450
	Na
	14
	1.670
	Na
	15
	1.260
	Na
	Superfície da região da Parótida
	16
	Na
	2.040
	Pescoço
	17
	890
	Na
	   Na = não avaliado 
	A partir destes resultados, GUNDRUM & HAKAN procuraram medir a dose recebida pelo paciente nos pontos correspondentes ou próximos às regiões nas quais encontrou os maiores valores de dose no fantoma. Para medidas nos pacientes, os TLDs foram fixados na superfície da pele, em locais da cabeça e pescoço, conforme Tabela 4. Foram avaliados 13 pacientes com idade média de 12,1 anos, e que necessitavam efetuar o exame Teleradiográfico e Panorâmico. A Tabela 6 mostra os valores médios da dose absorvida obtida no referido estudo.
	Tabela 6: Valores médios da dose na pele para diferentes pontos anatômicos em pacientes com idade inferior a 13 anos, submetidos a radiografia panorâmica e cefalométrica (GUNDRUM & HAKAN, 1989).
	Ponto de posicionamento do dosímetros 
	Média de Dose Absorvida (μGy)
	Panorâmica
	Cefalométrica
	Região central da tireóide 
	100
	456
	Região esquerda da tireóide 
	290
	730
	Região direita da tireóide 
	230
	340
	Ápice do nariz
	60
	120
	Cristalino esquerdo 
	120
	720
	Cristalino direito 
	Na
	150
	Ângulo mandibular esquerdo
	8.330
	1.920
	Ângulo mandibular direito
	2.300
	160
	Ouvido esquerdo 
	1.340
	760
	Ouvido direito 
	Na
	40
	Região da Parótida esquerda 
	3.360
	1.850
	Pescoço 
	950
	20
	    Na = não avaliado 
	Os resultados demonstraram que em ambos os procedimentos os maiores valores de dose ocorrem nas regiões correspondentes aos órgãos: glândulas parótidas e área adjacente, à glândula tireóide e nos cristalinos. Nos exames panorâmicos os valores são similares para ambos os lados da face, no entanto no exame teleradiográfico as doses são maiores na face esquerda, uma vez que no protocolo deste exame o feixe primário incide nesta e, portanto a face direita recebe a radiação primária atenuada ou a radiação espalhada.
	A diferença entre as médias de dose na pele nos ângulos mandibulares esquerdo e direito no exame panorâmico foram atribuídas a erros discretos no posicionamento dos pacientes no sistema teleradiográfico e, ou devido a discretas assimetrias faciais nos pacientes.
	Na Finlândia, NAPIER (1999) realizou estudo retrospectivo de dados de medida de doses de equipamentos odontológicos, coletados entre 1995 e 1998, disponibilizados pelo National Radiological Protection Board (NRPB). Foram determinados os terceiro. quartil do produto dose-área, de um total de 387 equipamentos de radiografia panorâmica. Os valores encontrados foram de 92 mGy.cm2, para adulto padrão (1,70 m, 70 kg).
	FONG (1999), através de medidas com um detector de estado sólido avaliou o produto dose-área em 14 unidades de raios-X panorâmicos devido a radiografias panorâmicas de um adulto padrão. O valor encontrado foi de 81 mGy.cm2. Os valores encontrados por 
	 FONG foram considerados inadequados por ODUNKO (2001) que recomenda que os valores deveriam ser menores que 65 mGy.cm2.
	Seguindo as recomendações da Comissão Européia (EUR, 1998), GONZÁLES et al (2001), na Espanha, monitorou valores de doses na ortopantomografia, com uso de dosímetros termoluminescentes tipo TLD-100. Os dosímetros foram fixados nos pacientes nas regiões occipital ao nível da fossa cerebral posterior, ao nível do plano oclusal, e na região temporal para comparação de resultados da média de dose entre os equipamentos. Os parâmetros de exposição foram definidos com base nos protocolos de rotina, levando em consideração o potencial e a corrente de cada tubo dos equipamentos avaliados. Foram selecionadas três técnicas de exposição e coletados dados de um total de 12 equipamentos. Ao todo 190 pacientes, crianças e adultos foram avaliados. Os tempos de exposição variaram de 12s a 15s. Neste estudo as incertezas estatísticas foram calculadas em torno de 7% para o processo de leitura dos TLDs, 10% para a localização dos cachês nos pacientes e estimado em 20% sobre o valor médio da leitura dos TLDs em decorrência do tamanho do paciente. A incerteza devido ao tamanho foi calculada através da medida da distância antero-posterior dos pacientes. Já a incerteza quanto à localização dos cachês decorre das diferenças de distância entre o posicionamento do TLD e o seu alinhamento com o foco do feixe. Os resultados deste estudo apresentaram valores médios de dose pele de 530µGy e um intervalo de variação de 250 µGy a 870 µGy. A mediana do valor de dose foi de 550 µGy e o terceiro quartil foi 660 µGy. As doses na região temporal variaram entre 40% a 60% em relação aos valores encontrados na região occipital. Os valores médios das doses encontrados por GONZÁLES são apresentados na Figura 23.
	 
	Figura 23: Média de dose por equipamento de raios-X panorâmicos.
	Pode-se observar por estes dados que os valores de dose por equipamento são distintos entre si, o que, segundo GONZÁLES et al, pode decorrer do princípio utilizado para construção do equipamento, do estado de preservação das unidades de raios-X e, ou da constituição do sistema de recepção da imagem. O autor não avaliou os parâmetros envolvidos no processo de obtenção da imagem, pois seu objetivo era definir o valor do 3° quartil das médias das doses obtidas nos equipamentos e estabelecer um nível de referência de dose para a comunidade.
	Em 1989, BENEDITTINI et al, na França, avaliando as doses recebidas por pacientes durante procedimentos radiológicos empregados na odontologia, estudou as doses recebidas pelos pacientes sujeitos a procedimentos panorâmicos em três diferentes tipos de equipamentos, com distintos números de centros rotacionais. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 7.
	Tabela 7: Valores de dose absorvida por órgão ou tecido, obtidos em estudo com equipamentos panorâmicos com um ou dois centros rotacionais fixos ou com um centro rotacional móvel.
	Parâmetros técnicos do equipamento
	Tipo de movimento 
	Circular
	Circular
	Elíptico
	Número de centro rotacionais 
	2
	3
	móvel
	Tensão  
	60
	80
	80
	Corrente por tempo 
	100
	200
	160
	Órgão ou tecido 
	Dose absorvida (mGy)
	Cristalino 
	0,030
	0,030
	0,030
	Parótida 
	0,900
	1,400
	0,080
	Tireóide 
	0,010
	0,050
	0,060
	Vértebras 
	0,100
	0,150
	0,150
	Língua 
	0,400
	3,100
	0,590
	Faringe 
	0,190
	0,800
	0,400
	Os valores encontrados mostraram elevados níveis de dose na língua e nas glândulas parótidas nos exames realizados com unidades panorâmicas de três centros rotacionais, o que poderia ser reduzido simplesmente com o uso de equipamento de movimentação elipsoidal ou com dois centros rotacionais. Além disso, os autores verificaram que a aquisição de equipamentos baseados em novas tecnologias, além do aperfeiçoamento das técnicas operacionais e o cuidado em seguir as recomendações dos fabricantes quanto ao  período de manutenção das unidades e quanto ao tempo de revelação dos filmes acarretaria uma ampla redução dos valores de dose absorvida nos órgãos.
	BLANC e colaboradores, no ano de 1995, em Milano, Itália, obtiveram os seguintes valores de doses absorvidas em órgãos da cabeça, durante procedimento pantomográfico: no cristalino 0,009 mGy com variação de ± 0,012, na tireóide 0,053 mGy e nas vértebras 0,090 mGy a 0,135 mGy.
	Em 2000, BORDINEAU el al, em Málaga, na Espanha, considerando os resultados de BENEDITTINI (1989) e de BLANC (1995), utilizaram TLDs inseridos e na superfície de um fantoma antropomórfico tipo Randon Alderson masculino, com densidade 0,985 g.cm3 e número atômico efetivo de 7,30, para avaliar a dose absorvida em procedimentos pantomográficos. Em seus experimentos estudaram apenas um equipamento - Orthoralix SD-CEPH da Philips, que apesar de permitir o ajuste dos parâmetros de exposição foi utilizado apenas na condição de 74 kV, 6 mA e 12s, correspondente à radiografia de adulto padrão. Os valores encontrados, apresentados na Tabela 8 mostram que a dose absorvida variou de 0,004 mGy a 0,216 mGy, dependendo do ponto de localização do dosímetro. BORDINEAU também mediu a radiação de fuga do cabeçote a 1 metro de distância, tendo como resultado valores menores que 0,250 mGy.h-1. Já para avaliar a dose de entrada e de saída, foi utilizado um fantoma cilíndrico de metacrilato de 16 cm de diâmetro. Neste último foram colocados TLDs ao redor do fantoma que foi submetido à exposição com os mesmos parâmetros anteriores. Os valores encontrados foram em média de 0,250mGy ± 0,090 para dose de entrada e 0,050 mGy ± 0,020p para dose de saída. Os resultados encontrados foram comparados com publicações de outros autores conforme demonstrado na Tabela 8.
	Tabela 8: Valores de dose absorvida por órgão ou tecidos em procedimentos panorâmicos.
	Bordineau, 2000
	Benedittini, 1989
	Blanc, 1995
	Dose absorvida (mGy)
	Órgão ou tecido
	(1)
	(2)
	(3)
	Cristalino 
	0,040 ± 0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,009 – 0,012
	Pavilhão auditivo 
	0,011 ± 0,070
	Na
	Na
	na
	na
	Lábios
	0,216 ± 0,008
	Na
	Na
	na
	na
	Parótida 
	0,300 ± 0,160
	0,900
	1,400
	0,080
	na
	Tiróide 
	0,090 ± 0,060
	0,010
	0,050
	0,060
	0,053
	Glote 
	0,070 ± 0,060
	Na
	Na
	na
	na
	Língua
	0,130 ± 0,070
	0,400
	3,100
	0,590
	na
	Faringe 
	0,110 ± 0,070
	0,190
	0,800
	0,400
	na
	Vértebras 
	0,070 ± 0,060
	0,100
	0,150
	0,150
	0,090 – 0,135
	na = não avaliado
	(1) = Movimento circular e um Centro rotacional
	(2) = Movimento circular e dois Centros rotacionais
	(3) = Movimento elíptico e Centro s rotacionais móveis
	Os resultados dos vários autores mostraram-se concordantes, exceto para o valor da dose na glândula tireóide que apresentou nos trabalhos de BLANC, um valor cerca de 70% superior aos valores encontrados pelos demais autores. Mesmo assim, os valores encontrados para dose absorvida nos órgãos eram concordantes e baixos o suficiente para justificar a ausência de uso do protetor de tiróide recomendado por GUNDRUM, em 1989. Entretanto, GOLDSTEIN, em 1998, recomenda o uso do protetor nos procedimentos realizados em crianças, pois o comprimento do feixe de radiação, conforme a estrutura física da criança pode incidir diretamente na área glandular. A radiosensibilidade do tecido para essa faixa etária, associado à incidência do feixe primário elevam os níveis de doses absorvidas e conseqüentemente o risco de detrimento à saúde do órgão. Dessa forma, o uso de aventais deveria ser considerado tendo em vista o risco-benefício do paciente. Diante disto, a Comissão Européia de Radioproteção (EU, 2004) não tem recomendado o uso de EPI nos procedimentos panorâmicos, visto que pode interferir na imagem com contribuição de radiação espalhada e que os órgãos abaixo da cabeça não são irradiados com radiação primária. Já na teleradiografia, os aventais de tireóide são necessários apenas quando não há uma boa colimação que exclua a tireóide. Nesse caso o uso de colar reduz em até 45% a dose nesse órgão (FAULKNER, 1999).
	3 Metodologia 
	Para o desenvolvimento deste trabalho foi inicialmente identificado, a partir dos cadastros da Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco, o número de clínicas de odontologia instaladas em Recife que realizam exames de radiologia extrabucal panorâmica e teleradiografia. O levantamento de dados identificou um total de sete clínicas, sendo três públicas e quatro particulares. As clínicas identificadas foram contatadas e somente em três foi obtido o consentimento para a realização da pesquisa. As clínicas identificadas por A e B são particulares e a Clínica C é pública.
	Os equipamentos de raios-X utilizados pelas clínicas são:
	 Clínica A - equipamento de raios-X fabricado pela Sorendex Co., modelo Cranex Tome Ceph Mind, com sistema para teleradiografia; ano de instalação 2000.
	 Clínica B - equipamento de raios-X fabricado pela Gendex Co., modelo Orthoralix 9200, com sistema para teleradiografia; ano de instalação: 2001.
	 Clínica C - equipamento de raios-X fabricado pela Villa Sistemi Medicalli Co., modelo Rotograph Plus, com sistema para teleradiografia; ano de instalação: 2000.
	Inicialmente uma inspeção visual foi efetuada nas clínicas procurando avaliar a presença e as condições de operação dos dispositivos de proteção individual (EPI), bem como o tipo de filme utilizado e a metodologia de processamento da imagem, além das características dos pacientes atendidos. Os dados foram coletados em Formulário apresentado no Apêndice I.
	3.1 Condição operacional dos equipamentos
	Para a avaliação das condições operacionais dos equipamentos de raios-X utilizados nas clinicas em estudo foram analisados os seguintes parâmetros: exatidão e reprodutibilidade da tensão de operação do tubo e do tempo de exposição, além da avaliação da filtração e da CSR (camada semi-redutora) do feixe de raios-X com relação à recomendação da Portaria 453/98 do Ministério da Saúde (MS).
	Os testes foram efetuados com o equipamento na condição de operação da teleradiografia lateral, isto é, na condição estática. Não foi efetuado no modo de operação de radiografia panorâmica devido à movimentação do cabeçote o que inviabiliza a medida com os instrumentos disponíveis.
	Para a medida da tensão aplicada ao tubo (kV) e do tempo de irradiação foi utilizado o método não invasivo. Para tanto, usou-se o aparelho RMI, modelo 242, fabricado pela Gammex, com faixa de tensão de operação de 22 a 165 kV, calibrado para certificação de equipamentos usados na aferição e detecção de radiações, no Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes (LMRI)/ Departamento de Energia Nuclear (DEN)/ UFPE, Brasil - posicionado a uma distância de 43 cm do foco, conforme mostra a Figura 24.
	 
	Figura 24: Arranjo experimental para medidas do tempo e da tensão.  
	Fixando-se a tensão de funcionamento do equipamento em 70 kV, o tempo de exposição em 1 segundo e a corrente em 10 mA foi efetuada a irradiação e obtidos as medidas do tempo e da tensão aplicada ao tubo. Este procedimento foi repetido cinco vezes, mantendo-se as mesmas condições da irradiação. A média das leituras foi usada para comparar com os valores de irradiação constantes no painel de controle do equipamento. O percentual de discrepância entre os valores medidos e os nominais (valores do painel) foi calculado pela seguinte relação:
	(1)
	Discrepância% = [(Vm – Vn)/Vn]x100 
	Onde: Vm = Valor da tensão ou tempo medido no RMI e Vn = Valor nominal (constante no painel de controle).
	Os valores percentuais de variação encontrados foram comparados com limites estabelecidos pela Portaria 453 do MS, que é de 10%. Os equipamentos com percentual de discrepância inferior a 10% foram considerados adequados.
	A reprodutibilidade dos valores de tempo e de tensão de operação do tubo foram também avaliados a partir das cinco medidas efetuadas e utilizando-se a seguinte relação:
	(2)
	Variação% = {(L-l)/[(L+l)/2]}
	Onde: "l" é o menor valor medido e "L" é o maior valor medido.
	Os valores encontrados foram comparados com o limite aceitável constante na Portaria 453 do MS: que é de 10%.
	O valor da filtração total foi estimado a partir da determinação da CSR. Para tanto, a CI (câmara de ionização) Keithley foi posicionada a 86 cm do foco e conectada a um eletrômetro CDX-2000A (Charge Digitizing Electrometer, modelo CDX-2000A, Fabricado pela Gamex). Mantendo-se fixos os parâmetros de tensão e corrente em 70 kV e 10 mAs, foram efetuadas três medidas da intensidade do feixe de raios-X. Em seguida, foi colocada uma placa de alumínio de 99,99% de pureza e espessura de 0,1 mm entre o tubo e a CI, conforme mostra a Figura 25. Mantendo os mesmos parâmetros de irradiação foram efetuadas três medidas e a média das leituras foi calculada. O procedimento foi repetido variando as  espessuras dos absorvedores com valores entre 0,2 a 4,0 mm. Para cada condição de absorvedor foram efetuadas três medidas e a média foi utilizada na construção do gráfico das leituras em função da espessura do absorvedor. A partir do gráfico foi determinado o valor da CSR, correspondente à espessura que reduz a intensidade do feixe à metade. O valor da filtração total foi determinada pela relação (Sociedad Española de Protección Radiológica, 1996; PASSOS, 1998):
	 (3)
	FT (mmAl) = CSR1,57 x (e4,81 / kV1,2)
	onde FT é o valor da filtração total em mm de Al, CSR é o valor da camada semi-redutora, e é a base do logaritmo neperiano e kV é o valor da tensão máxima aplicada ao tubo.
	 
	Figura 25: Arranjo experimental para obtenção da camada semi-redutora.
	O valor obtido da filtração foi comparado com o valor de referência que é no mínimo de 2,5 mm de Al para equipamentos com tensão de operação maior que 70 kV.
	Outro parâmetro avaliado foi a colimação do campo de radiação, que segundo a Portaria 453 deve ter dimensões menores ou iguais à dimensão do filme usado no "bucky" que é de 18 cm x 24 cm. A fim de efetuar esta medida usou-se um filme de dimensões 24 cm x 30 cm que foi posicionado no ponto entre o foco e o "bucky", a 86 cm do foco. Estimou-se a área do campo de radiação no "bucky", a partir da área da imagem obtida no filme utilizado, corrigindo-a em função da relação das distâncias ao foco.
	3.2 Dose na entrada da pele (ESD)
	Para avaliação da dose na entrada da pele (ESD "Entrance Surface Dose) dos pacientes submetidos aos procedimentos de radiografia panorâmica e teleradiografia foi utilizado um fantoma Alderson-Rando, que simula o corpo humano de um adulto padrão.
	As medidas foram efetuadas no fantoma com os parâmetros de irradiação utilizados pelas clínicas para os diversos pacientes. Para tanto, procurou-se acompanhar e registrar as condições de irradiação utilizadas para os pacientes durante um período de 15 dias, em cada clínica. Essas informações também foram registradas no Formulário constante no Apêndice I.
	Em seguida, a cabeça do fantoma foi posicionada no cefalostato do equipamento panorâmico (Figura 26) e os dosímetros foram distribuídos e fixados em sua superfície, nos pontos correspondentes aos órgãos apresentados na Tabela 9. Os dosímetros empregados nas determinações de ESD foram TLD-100 previamente calibrados no Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes (LMRI) do DEN/UFPE com feixe de raios-X de 65 keV, correspondente à qualidade de radiação usada nos exames de teleradiografia e radiografia panorâmica. Os dosímetros TLDs após irradiados foram lidos em uma leitora Victoreen 2800 M com os seguintes parâmetros de leitura:
	 Modo Step: T1 = 100° C; tempo = 10S
	T2 = 300° C; tempo = 20S
	Tabela 9: Local de posicionamento dos TLDs no fantoma para irradiação nos procedimentos panorâmicos e de teleradiografias 
	Localização anatômica específica dos TLDs
	Órgão correspondente 
	Ápice do nariz 
	Nariz 
	Linha média da 3ª vértebra cervical 
	Mula Óssea 
	Superfície da glândula tireóide, lóbulos direito e esquerdo 
	Glândula Tireóide  
	Centro das bochechas, superfície direita e esquerda  
	Pele 
	Superfície dos côndilos mandibulares 
	Glândulas Parótidas 
	Pavilhões auriculares direito e esquerdo 
	Ouvido 
	Linfonodos no pescoço à altura da 3ª vértebra cervical, lado direito e esquerdo  
	Linfonodos 
	Superfícies dos ângulos mandibulares, direito esquerdo  
	Glândulas Salivares 
	Regiões temporais, superfícies direita e esquerda 
	Cérebro 
	Superfície do globo ocular direita e esquerda 
	Olho 
	 
	Figura 26: Arranjo experimental para medida do ESD.
	Com o fantoma posicionado no equipamento e com os dosímetros localizados nos pontos de análise foi realizada a irradiação nas condições de irradiação dos pacientes usadas na rotina das clínicas. A fim de aumentar a resposta do TLD e reduzir a flutuação estatística das medidas, foram efetuadas três exposições consecutivas dos mesmos pontos anatômicos com os TLDs e obtida a média das leituras. Após isso os TLDs foram lidos no LMRI/DEN/UFPE e o valor líquido das leituras dos dosímetros, em cada ponto anatômico, foi obtido subtraindo-se da leitura o valor do branco  do lote. O resultado foi dividido pelo valor do fator de retroespalhamento (BSF) a fim de estimar o valor do Kerma ar através da curva de calibração (Figura 22), previamente determinada por irradiação no ar e que permite a conversão da leitura do TLD em unidades de nC para o valor de Kerma no ar em mGy.
	 
	Figura 27 – Curva de calibração dos TLDs no raio X Narrow Spectrum 80 kV
	E=65 keV – AR ISO – 40371. Data: 25/03/04
	Na equação da reta da curva de calibração o Y é o valor da leitura líquida em nC e X é o valor do Kerma ar incidente (INAK) na superfície da pele paciente em mGy.
	Para a determinação do fator de retroespalhamento, quatro dosímetros TLD-100 foram posicionados no centro de campo de irradiação sobre um bloco de acrílico conforme mostra a Figura 28. Os dosímetros foram irradiados com 70kV, 10 mA e 1,2 segundos. Foram efetuadas três irradiações consecutivas. Em seguida o bloco de acrílico foi retirado e substituído por um de isopor para simular o ar. Outro conjunto de TLDs foi posicionado sobre o bloco de isopor e efetuada a irradiação nas mesmas condições anteriores. O BSF foi determinado a partir da relação das leituras médias entre os dosímetros irradiados sobre o bloco de acrílico (La) pelas leituras obtidas com os dosímetros irradiados sobre o isopor (Li), conforme a seguinte relação:
	            (4)
	BSF =  
	 
	Figura 28: Arranjo experimental com placa de acrílico para obtenção do BSF - 
	 na Clínica A.
	Como os pontos em que os dosímetros foram fixados no fantoma não se limitam ao centro do campo de irradiação, foi efetuado o estudo para avaliar as variações do fator de retroespalhamento em pontos do campo de irradiação fora do centro. Para tanto, dosímetros foram fixados em uma placa de acrílico em vários pontos do campo, conforme mostra a Figura 29B. A placa com espessura de 7,5 cm foi posicionada a 90 cm do foco do tubo de raios-X e a 22,5 cm da mesa de um equipamento de raios-X diagnóstico, marca Medicor Budapeste e modelo EDR-750B. Após a irradiação, o experimento foi repetido com outro conjunto de dosímetros posicionados sobre uma placa de isopor. Mantendo os mesmos parâmetros de irradiação foi efetuada a exposição dos dosímetros.
	Já na Figura 29A visualiza-se o arranjo experimental montado no LMRI para determinação do BSF
	 
	Figura 29: A) Arranjo experimental para determinação do BSF no LMRI. B) Localização dos TLDs para exposição sobre acrílico e sobre isopor.
	Utilizando-se da Equação 4 os valores médios de BSF foram encontrados para cada local e comparados com o BFS encontrado no ponto central. Os valores dos fatores de retroespalhamento obtidos estão apresentados na Tabela 10.
	Observa-se pelos dados que a variação dos valores do fator de retroespalhamento é da ordem de 3% entre os pontos a 10 cm do centro do campo e o valor de centro. Diante deste resultado foi usado o fator de retroespalhamento correspondente ao ponto central para determinar os valores de ESAK (Kerma no ar na superfície de entrada) nos diversos pontos da cabeça do fantoma.
	Com base nos fatores de conversão do ESAK para dose no órgão, obtidos pelo método de Monte Cario com o fantoma matemático MAX (KRAMER et al, 2003), foi possível estimar a dose em determinados órgãos, a partir do valor do ESAK no centro do campo de radiação. Foi também determinado o valor da dose efetiva decorrente dos procedimentos de teleradiografia.
	Tabela 10: Média de leituras dos TLDs para obtenção de BSF e valores de BSF obtidos.
	Pontos de análise 
	Macr
	(nC)
	Macr
	(nC)
	DPar
	DPacr
	Errar%
	Erracr%
	BSF
	DP%
	ao centro
	Centro 
	7,80
	9,20
	0,91
	0,45
	11,6
	4,8
	1,18
	2,9
	10 cm sup 
	7,47
	8,49
	1,04
	0,24
	13,9
	2,8
	1,14
	0,0
	10 cm inf
	7,12
	8,40
	0,38
	0,08
	5,4
	0,9
	1,18
	1,3
	10 cm dir
	7,47
	8,94
	1,02
	0,34
	13,6
	3,8
	1,20
	8,2
	10 cm esq
	6,69
	7,11
	0,67
	0,31
	10,0
	4,4
	1,06
	2,5
	5 cm sup 
	7,40
	8,46
	0,84
	0,91
	11,4
	10,7
	1,14
	2,0
	5 cm inf
	7,34
	8,86
	0,93
	1,03
	12,6
	11,6
	1,21
	4,8
	5 cm dir
	7,87
	8,74
	0,30
	1,01
	3,9
	11,6
	1,11
	0,3
	5 cm esq
	7,45
	8,75
	0,78
	0,28
	10,4
	3,2
	1,17
	2,7
	Mar - Média no ar (superfície de isopor), Macr – Média no acrílico; DP - desvio padrão da população amostral; Err - Erro estimado no DP; BSF – Fator de retroespalhamento; sup- superior, inf - inferior, dir -direita e esq - esquerda.
	No caso das radiografias panorâmicas não foi possível estimar a dose efetiva e a dose nos órgãos uma vez que não se dispunha dos fatores de conversão para este procedimento radiográfico. Portanto, no caso da radiografia panorâmica estimou-se apenas o valor da Kerma ar na superfície de entrada da pele do paciente.
	4 Resultados e Discussões
	4.1 Inspeção Visual
	Através da coleta de dados durante um período de três meses com base no banco de registros das clínicas, foi possível estimar e classificar a população de pacientes submetidos aos exames extrabucais nas clínicas em estudo, com relação à distribuição por sexo, idade e tipo de exame.
	Verificou-se o número total de pacientes submetidos aos exames radiológicos na Clínica A foi de 699, com uma média de 233 por mês, na Clínica B foi de 1110 pacientes, com valor médio de 370 pacientes por mês e na Clínica C foi de 718 pacientes, com uma média aproximada de 239 pacientes por mês.
	Os resultados mostraram que na Clínica A, a maioria dos pacientes é do sexo feminino, totalizando 62,2% contra 37,8% do sexo masculino. Já nas Clínicas B e C, a freqüência de pacientes femininos e masculinos se equiparam, conforme apresentado na Tabela 11.
	Tabela 11: Distribuição dos pacientes por sexo nas Clínicas A, B e C
	% Pacientes
	Sexo
	Clínica A
	Clínica B
	Clínica C
	Feminino 
	62,2
	51,6
	47,4
	Masculino 
	37,8
	48,4
	52,6
	Quanto à faixa etária dos pacientes, a análise das três populações mostrou que a maioria dos indivíduos submetidos aos exames extrabucais são jovens, com idade compreendida entre 8 a 30 anos. Desses se destacam os grupos etários compreendido entre 21
	  e 30 anos, com um total de 27,90% dos pacientes atendidos na Clínica A e o grupo compreendido entre 13 e 20 anos, com um total de 31,80% na Clínica B e 28,41% na Clínica C. No Gráfico 1 pode-se verificar a distribuição dos pacientes segundo sua faixa etária.
	 
	Gráfico 1: Distribuição dos pacientes conforme idade nas clínicas A, B e C.
	Como muitas vezes os pacientes realizam radiografia panorâmica associada à teleradiografia, procurou-se, a partir dos dados classificar os exames realizados nos seguintes perfis: pacientes que realizaram apenas exame panorâmico (PAN), pacientes que realizaram apenas exames de teleradiografia (TELE) e pacientes que realizaram exames panorâmicos e teleradiografias (PAN+TELE). Geralmente a radiografia panorâmica e a teleradiografia são realizados em conjunto com exame periapical e, ou oclusal e, ou tomografia e, ou outro definido pelo clínico. É raro um exame extraoral ser solicitado isoladamente, exceção à triagens, porém os dados concernentes aos exames periapicais e outros não foram considerados neste trabalho. Na Tabela 12 é apresentada a distribuição dos exames realizados em função do tipo de exame e do sexo do paciente.
	Tabela 12: Distribuição dos tipos de exames por sexo dos pacientes nas clínicas em estudo.
	Clinicas 
	A
	B
	C
	Sexo 
	Exames 
	Total 
	Feminino 
	PAN 
	166
	187
	130
	483
	TELE
	12
	49
	36
	97
	PAN+TELE
	257
	337
	174
	768
	Masculino 
	PAN 
	124
	152
	174
	450
	TELE
	6
	48
	65
	119
	PAN+TELE
	134
	337
	139
	610
	Total 
	PAN 
	290
	339
	304
	933
	TELE
	18
	97
	101
	216
	PAN+TELE
	391
	674
	313
	1378
	Total geral 
	699
	1110
	718
	PAN = Panorâmicos; TELE = Teleradiografia; PAN+TELE – Panorâmica + teleradiografia 
	Os resultados mostram que os exames panorâmicos são os mais solicitados sendo que na Clínica A representam 41,5% dos exames realizados. Os exames panorâmicos associados a teleradiografia correspondem a 55,9% e somente a teleradiografia 2,6%. Na Clínica B, 30,5% dos pacientes foram submetidos apenas à irradiação para panorâmica, 8,7% apenas irradiação para teleradiografia e 60,8% a ambos os procedimentos, enquanto na Clínica C, 42,3% foram submetidos apenas à irradiação para panorâmica, 14,1% apenas irradiação para teleradiografia e 43,6% a ambos os procedimentos. Esses dados podem ser visualizados no Gráfico 2.
	 
	Gráfico 2: Percentual de distribuição dos exames realizados nas clínicas A, B e C.
	Conforme demonstrado, nas três clínicas prevalecem as solicitações de procedimentos panorâmicos acrescido de teleradiografia. Essa incidência associada a ocorrência elevada em adolescentes e adultos jovens (13 a 30 anos), justifica-se por esses grupos apresentarem uma maior procura pelos serviços ortodônticos. Por outro lado observa -se que a população feminina é ligeiramente maior que a masculina, conforme demonstrado na Gráfico 2.
	Equipamentos
	Cada clínica avaliada possui apenas um equipamento empregado para radiografias panorâmicas e teleradiografias, cujas características técnicas estão na Tabela 13.
	Tabela 13: Parâmetros técnicos dos equipamentos existentes nas clínicas avaliadas.
	Clinicas 
	Parâmetros Técnicos 
	A
	B
	C
	Tensão nominal (kV)
	57 – 85
	60 – 81
	60 – 85
	Corrente nominal (mA)
	1,0 – 10,0
	4,0 – 10,0
	10
	Tempo nominal de 
	exposição (s)
	Panorâmico 
	11,0-24,0
	12,0
	14,0-17,0
	Teleradiografia 
	0,3-3,2
	0,5-2,4
	0,5-3,0
	Tamanho do ponto focal (mm)
	0,5
	0,5
	0,5
	Filtração total (mmAl)
	2,7
	2,7
	2,5
	Distância foco-objeto (mm)
	Panorâmico 
	560
	560
	560
	Teleradiografia
	1632
	1550
	1550
	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
	Com relação aos equipamentos de radioproteção individual tipo avental plumbífero para tórax e coluna vertebral foi verificado que todas as clínicas dispõem de uma unidade, conforme recomendado pela Portaria 453 do Ministério da Saúde. Esse tipo de EPI deve ser acondicionado adequadamente em um cabide apropriado com o objetivo de evitar rachaduras na estrutura laminar de chumbo, ou seja, não se deve dobrar o avental para ser armazenado. Das clínicas avaliadas, nenhuma delas possui cabide adequado para o armazenamento. Apesar disto, na Clínica A, o avental é mantido suspenso sobre uma barra cilíndrica e não apresenta nenhuma evidencia de dano em sua estrutura, o que não ocorre nas clínicas B e C que já apresentam dobras em sua lâmina. Esse fato indica a necessidade de melhor averiguação da eficácia do EPI disponível.
	Processamento da Imagem e Acessórios para obtenção da imagem: Filme, Écrans e Chassis
	A Clínica A, durante a realização do trabalho, utilizou filmes com dimensões de 18 cm x 30 cm para panorâmicas e 18 cm x 24 cm para teleradiografias, produzidos pela Kodak (base verde) e pela AGFA (base azul). Estes eram acondicionados dentro de chassi com écran regular em ambas as faces internas. Tanto os chassis quanto os écrans disponíveis apresentaram boa conservação e os resultados do teste de contato tela-filme apresentaram-se satisfatórios. No que diz respeito ao processamento da imagem, a revelação é realizada manualmente e a câmara escura na qual é realizado o processamento apresenta uma inadequação: a localização do exaustor sobre as cubas de revelação que não são tampadas. A posição do exaustor sobre as cubas aumenta a probabilidade de ocorrer deposição de impurezas nos reagentes químicos e consequentemente possibilidade de presença de artefatos na imagem.
	Na Clínica B, os filmes são sempre da Kodak, bem como os écrans. Essa Clínica dispõe de três chassis (dois panorâmicos e um teleradiográfico). Testes de contato tela-filme foram realizados e foi observado que os chassis apresentavam contato tela-filme satisfatório. Em nenhum deles foi observado vazão de luz e apenas o chassi 2 apresentou arranhões na tela da tampa, no lado direito inferior; no entanto, não foram observados artefatos nas imagens em conseqüência dos mesmos. O processamento da imagem também é realizado manualmente e na câmara escura foi constatada entrada de luz pelas frestas da porta. Mesmo assim não há queixas quanto à qualidade da imagem produzida.
	Quanto à Clínica C, os filmes utilizados são fabricados pela AGFA e o processamento é realizado automaticamente. Os filmes para panorâmicas são películas de dimensões 40 cm x 30 cm, cortadas ao meio para carregar os chassis de 18 cm x 30 cm. A quantidade de chassis disponíveis são da ordem de dois (um para panorâmica e outro para teleradiografia) e ambos apresentam problemas nas travas. Ambos os chassis contém écrans do tipo "regular" e em bom estado de conservação. A câmara escura que é utilizada apenas para carregar e descarregar os chassis não apresenta inadequações. Já no processamento foi verificado que os filmes são arranhados e muitos artefatos aparecem na imagem. Além disso, constantemente a processadora apresenta problemas no deslocamento do filme, o que acarreta freqüente aprisionamento da película entre os rolos.
	Sendo assim, as condições de processamento da imagem da Clínica C precisam ser ajustadas, pois têm sido motivo de muitas repetições dos exames, o que acarreta um aumento da dose paciente, além de que os artefatos gerados podem comprometer o diagnóstico. Estes fatos denotam a importância de se divulgar junto aos profissionais da área os conceitos de controle de qualidade e de proteção radiológica.
	4.2 Análise do desempenho funcional dos Equipamentos
	Nesta etapa, apenas as clínicas A e C foram analisadas. Na Clínica B não foi possível efetuar o teste pela dificuldade de agendamento. Os resultados dos testes dos equipamentos de raios-X mostrou que o tubo de raios-X da Clínica C apresenta uma discrepância no valor do tempo de exposição de 10,4% em relação ao valor nominal e de 6,7% no valor da tensão de operação. Por outro lado, o equipamento da Clínica A apresentou uma discrepância de 1,09% em relação ao valor de tensão ajustado no painel e de 0,46% em relação ao tempo ajustado no painel. Segundo a Portaria 453/98 do MS, esta discrepância deve ser menor que 10% do valor nominal, para ambos os parâmetros (Tabela 14).
	Quanto à reprodutibilidade foi verificado que o erro percentual da sua média foi de 1,0% na Clínica C e 0,4% na Clínica A, indicando que ambos os equipamentos são reprodutíveis (Tabela 14).
	Tabela 14: Resultados das determinações da reprodutibilidade e da exatidão operacional dos equipamentos das Clínicas A e C. 
	Clínica A
	Clínica C
	Reprodutibilidade %
	Exatidão %
	Reprodutibilidade %
	Exatidão %
	Tensão operacional
	1,63
	1,9
	1
	6,7
	Tempo de Exposição
	2
	0,46
	1
	10,4
	Concernente à determinação da camada semi-redutora, o valor encontrado na Clínica C foi de 2,5 mm de Al e na Clínica A de 2,8 mm de Al. O valor da CSR está relacionado com a energia do feixe de radiação e portanto com a filtração total do tubo.
	Os valores de filtração total calculados a partir destes valores de CSR foram de 1,79 mm de Al na Clínica C e 1,98 mm de Al na Clínica A, indicando que são menores do que o exigido na Portaria 453/98 do MS que é de 2,5 mm de Al. Essa condição possibilita que maior quantidade de radiação de baixa energia, que não contribui para a imagem atinja o paciente, aumentando a dose na pele.
	O teste de colimação mostrou que na Clínica A há uma quantidade significativa de radiação espalhada (Figura 30) e não há a adequada colimação do campo. Após uma conversa com o setor de manutenção do equipamento verificou-se que houve uma adulteração das dimensões originais dos colimadores de teleradiografia póstero-anterior e foram realizadas para atender às exigências de adequação da imagem aos padrões dos radiologistas brasileiros.
	 
	Figura 30: Imagem do campo de radiação com os colimadores para teleradiografias:
	A) Clínica A e B) Clínica C.
	Pelos resultados obtidos verifica-se que o equipamento da Clínica A apresenta maior número de inadequação aos requisitos da Portaria 453 do que o da Clínica C, conforme demonstrado na Tabela 15.
	Tabela 15: Resumo dos resultados da análise dos equipamentos estudados
	CSR
	FT
	Colimação
	Tempo de exposição
	Tensão do tubo
	Reprodutibilidade
	Exatidão
	Reprodutibilidade
	Exatidão
	Clínica A
	A
	NA
	NA
	A
	A
	A
	A
	Clínica B
	A
	NA
	A
	NA
	A
	A
	A
	Estes dados sugerem o reduzido investimento em manutenção dos equipamentos.
	4.3 Dose na entrada da pele do paciente (ESD)
	Os valores das doses na entrada da pele do paciente, obtidos a partir das leituras dos TLDs irradiados sobre o fantoma de cabeça e pescoço, nas clínicas A, B e C, estão apresentados nas Tabelas 16,17 e 18, respectivamente. Estes valores foram obtidos a partir da conversão das leituras dos TLDs em nC para dose (mGy) através da curva de calibração e levando em consideração o fator de retroespalhamento.
	O fator de retroespalhamento (BSF) obtido experimentalmente foi de 1,184, para o ponto no centro do campo de radiação. Para os pontos fora do centro foi utilizado o mesmo valor de BSF tendo em vista que os resultados experimentais mostraram que a variação do fator de retroespalhamento ao longo do eixo do campo de radiação de 20 cm x 20 cm foi de no máximo 8,2% para o ponto a 10 cm do centro do campo de radiação.
	Tabela 16: Valores mínimos, máximos e de médias com desvio padrão de ESD (mGy) obtidos nas condições mais utilizadas em panorâmicas na Clínica A
	Parâmetros de exposição
	63 kV
	10 mA
	24 s
	66 kV
	10 mA
	24 s
	70 kV
	10 mA
	24 s
	73 kV
	10 mA
	24 s
	Face anterior e posterior
	Ápice do nariz
	Min – max
	Média ± DP
	0,030 – 0,090
	0,067±0,032
	0,030 – 0,050
	0,040+0,010
	0,070 – 0,090
	0,080+0,010
	0,050 – 0,090
	0,063+0,023
	3ª Vértebra cervical
	Min – max
	Média ± DP
	0,530 – 0,790
	0,620+0,147
	0,660 – 0,680
	0,613+0,099
	0,750 – 0,810
	0,773+0,032
	0,130 – 0,160
	0,820+0,082
	Tireóide face posterior
	Min – max
	Média ± DP
	0,080 – 0,150
	0,123+0,038
	0,080 – 0,100
	0,087+0,012
	0,100 – 0,140
	0,123+0,021
	0,130 – 0,160
	0,147+0,015
	Tireóide superfície
	Min – max
	Média ± DP
	0,150 – 0,180
	0,167+0,015
	0,080 – 0,190
	0,147+0,059
	0,190 – 0,200
	0,217+0,038
	0,170 – 0,250
	0,213+0,040
	Face esquerda
	Bochecha
	Min – max
	Média ± DP
	0,060 – 0,080
	0,073+0,012
	0,090 – 0,150
	0,120+0,030
	0,070 – 0,190
	0,117+0,064
	0,050 – 0,130
	0,093+0,040
	Gl. Parótida
	Min – max
	Média ± DP
	0,780 – 0,870
	0,840+0,052
	0,920 – 1,400
	1,140+0,242
	0,780 – 1,120
	0,997+0,188
	0,710 – 0,980
	0,853+0,136
	Ouvido
	Min – max
	Média ± DP
	0,025 – 0,050
	0,035+0,013
	0,040 – 0,080
	0,060+0,020
	0,040 – 0,090
	0,063+0,025
	0,030 – 0,070
	0,050+0,020
	Linfonodos
	Min – max
	Média ± DP
	0,290 – 0,590
	0,443+0,150
	0,270 – 0,680
	0,413+0,231
	0,460 – 0,710
	0,547+0,142
	0,390 – 0,670
	0,487+0,159
	Gl. Salivares
	Min – max
	Média ± DP
	0,030 – 0,130
	0,063+0,058
	0,050 – 0,080
	0,067+0,015
	0,060 – 0,110
	0,080+0,026
	0,080 – 0,260
	0,143+0,101
	Tempora
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,050
	0,020+0,026
	0,010 – 0,030
	0,013+0,015
	0,000 – 0,060
	0,023+0,032
	0,020 – 0,100
	0,057+0,040
	Globo ocular
	Min – max
	Média ± DP
	0,010 – 0,050
	0,027+0,021
	0,010 – 0,020
	0,010+0,010
	0,030 – 0,060
	0,043+0,015
	0,010 – 0,100
	0,043+0,049
	Face direita
	Bochecha
	Min – max
	Média ± DP
	0,050 – 0,100
	0,077+0,025
	0,090 – 0,140
	0,113+0,025
	0,090 – 0,160
	0,127+0,035
	0,050 – 0,110
	0,083+0,031
	Gl. Parótida
	Min – max
	Média ± DP
	0,850 – 0,930
	0,880+0,044
	0,750 – 1,500
	1,087 + 0,381
	0,780 – 1,190
	0,937+0,221
	0,540 – 0,980
	0,733+0,225
	Ouvido
	Min – max
	Média ± DP
	0,030 – 0,160
	0,077+0,072
	0,080 – 0,110
	0,093+0,015
	0,060 – 0,070
	0,063+0,006
	0,040 – 0,080
	0,057+0,021
	Linfonodos
	Min – max
	Média ± DP
	0,280 – 0,420
	0,360+0,072
	0,310 – 0,480
	0,370+0,095
	0,410 – 0,610
	0,533+0,108
	0,320 – 0,660
	0,440+0,191
	Gl. Salivares
	Min – max
	Média ± DP
	0,030 – 0,080
	0,060+0,026
	0,020 – 0,060
	0,047+0,023
	0,010 – 0,070
	0,043+0,031
	0,070 – 0,160
	0,120+0,046
	Tempora
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,020
	0,013+0,012
	0,020 – 0,020
	0,013+0,012
	0,020 – 0,080
	0,043+0,032
	0,020 – 0,060
	0,037+0,021
	Globo ocular
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,080
	0,33+0,042
	0,020 – 0,150
	0,070+0,070
	0,030 – 0,090
	0,050+0,035
	0,030 – 0,070
	0,050+0,020
	DP – desvio padrão 
	Tabela 17: Valores mínimos, máximos e de médias com desvio padrão de dose na entrada da pele (mGy) obtidos nas condições mais utilizadas em panorâmicas na Clínica A
	Parâmetros de exposição 
	70 kV
	11 mA
	12 s
	72 kV
	12 mA
	12 s
	74 kV
	12 mA
	12 s
	80 kV
	12 mA
	12 s
	80 kV
	14 mA
	12 s
	Face anterior e posterior
	Ápice do nariz
	Min – max
	Média ± DP
	0,050 – 0,070
	0,060±0,014
	0,060 – 0,090
	0,075+0,021
	0,060 – 0,090
	0,075+0,021
	0,010 – 0,060
	0,035+0,035
	0,050 – 0,080
	0,065+0,021
	3ª Vértebra cervical
	Min – max
	Média ± DP
	0,160 – 0,240
	0,200+0,057
	0,230 – 0,240
	0,235+0,007
	0,180 – 0,530
	0,355+0,247
	0,140 – 0,530
	0,335+0,276
	0,700 – 0,700
	0,700+0,000
	Tireóide face posterior
	Min – max
	Média ± DP
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	Tireóide superfície
	Min – max
	Média ± DP
	0,010 – 0,020
	0,015+0,007
	0,030 – 0,050
	0,040+0,014
	0,090 – 0,110
	0,100+0,014
	0,040 – 0,050
	0,045+0,007
	0,120 – 0,120
	0,120+0,000
	Face esquerda
	Bochecha
	Min – max
	Média ± DP
	0,080 – 0,100
	0,090+0,014
	0,050 – 0,060
	0,055+0,007
	0,070 – 0,090
	0,080+0,014
	0,040 – 0,110
	0,075+0,049
	0,030 – 0,050
	0,040+0,014
	Gl. Parótida
	Min – max
	Média ± DP
	0,560 – 0,850
	0,705+0,250
	0,760 – 0,810
	0,785+0,035
	1,010 – 0,050
	1,030+0,028
	0,970 – 1,120
	1,045+0,106
	0,790 – 0,890
	0,840+0,071
	Ouvido
	Min – max
	Média ± DP
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	Linfonodos
	Min – max
	Média ± DP
	0,060 – 0,070
	0,065+0,007
	0,020 – 0,030
	0,025+0,007
	0,040 – 0,050
	0,045+0,007
	0,070 – 0,090
	0,080+0,014
	0,060 – 0,080
	0,070+0,014
	Gl. Salivares
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,000
	0,000
	0,000 – 0,010
	0,005+0,007
	0,049 – 0,080
	0,065+0,022
	0,070 – 0,100
	0,085+0,021
	0,100 – 0,200
	0,150+0,071
	Tempora
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,000
	0,000
	0,010 – 0,040
	0,025+0,021
	0,020 – 0,020
	0,020+0,000
	0,020 – 0,040
	0,030+0,014
	0,010 – 0,030
	0,020+0,014
	Globo ocular
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,000
	0,000
	0,000 – 0,000
	0,000
	0,000 – 0,060
	0,030+0,042
	0,030 – 0,050
	0,040+0,014
	0,050 – 0,060
	0,055+0,007
	Face direita
	Bochecha
	Min – max
	Média ± DP
	0,050 – 0,060
	0,055+0,007
	0,040 – 0,080
	0,060+0,028
	0,040 – 0,090
	0,065+0,035
	0,080 – 0,110
	0,095+0,021
	0,080 – 0,120
	0,100+0,028
	Gl. Parótida
	Min – max
	Média ± DP
	0,760 – 0,850
	0,850+0,064
	0,680 – 0,720
	0,700+0,028
	0,650 – 0,980
	0,815+0,233
	0,870 – 0,880
	0,875+0,007
	0,610 – 0,740
	0,675+0,092
	Ouvido
	Min – max
	Média ± DP
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	Linfonodos
	Min – max
	Média ± DP
	0,040 – 0,050
	0,045+0,007
	0,060 – 0,080
	0,070+0,014
	0,000 – 0,090
	0,045+0,064
	0,010 – 0,060
	0,035+0,035
	0,030 – 0,060
	0,045+0,021
	Gl. Salivares
	Min – max
	Média ± DP
	0,070 – 0,070
	0,070+0,000
	0,060 – 0,060
	0,060+0,000
	0,070 – 0,070
	0,070+0,000
	0,180 – 0,190
	0,185+0,007
	0,100 – 0,280
	0,190+0,127
	Tempora
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,010
	0,005+0,007
	0,000 – 0,001
	0,001+0,001
	0,040 – 0,190
	0,115+0,106
	0,000 – 0,020
	0,010+0,014
	0,040 – 0,130
	0,085+0,064
	Globo ocular
	Min – max
	Média ± DP
	0,000 – 0,010
	0,005+0,007
	0,000 – 0,000
	0,000
	0,010 – 0,020
	0,015+0,007
	0,040 – 0,050
	0,045+0,007
	0,350 – 0,360
	0,355+0,007
	NA- Não avaliado 
	DP- desvio padrão   
	Tabela 18: Valores mínimos, máximos e de médias com desvio padrão de dose na entrada da pele (mGy) obtidos nas condições mais utilizadas em panorâmicas na Clínica A
	Parâmetros de exposição 
	65 kV
	10 mA
	17 s
	70 kV
	10 mA
	17 s
	75 kV
	10 mA
	17 s
	80 kV
	10 mA
	17 s
	85 kV
	10 mA
	17 s
	Face anterior e posterior
	Ápice do nariz
	Min – max
	Média ± DP
	0,004 – 0,005
	0,004+0,001
	0,004 – 0,005
	0,01+0,006
	0,008 – 0,012
	0,010+0,002
	0,002 – 0,004
	0,003+0,001
	0,032 – 0,04
	0,036+0,004
	3ª Vértebra cervical
	Min – max
	Média ± DP
	0,234 – 0,24
	0,237+0,003
	0,265 – 0,311
	0,288+0,023
	0,233 – 0,257
	0,245+0,012
	0,367 – 0,435
	0,401+0,034
	0,479 – 0,503
	0,491+0,012
	Tireóide face posterior
	Min – max
	Média ± DP
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	Tireóide superfície
	Min – max
	Média ± DP
	0,002 – 0,002
	0,002+0,000
	0,004 – 0,008
	0,006+0,002
	0,03 – 0,054
	0,042+0,012
	0,043 – 0,069
	0,056+0,013
	0,027 – 0,043
	0,035+0,008
	Face esquerda
	Bochecha
	Min – max
	Média ± DP
	0,021 – 0,022
	0,022+0,001
	0,021 – 0,033
	0,027+0,006
	0,02 – 0,036
	0,028+0,008
	0,028 – 0,046
	0,037+0,009
	0,041 – 0,051
	0,046+0,005
	Gl. Parótida
	Min – max
	Média ± DP
	0,359 – 0,368
	0,358+0,006
	0,444 – 0,462
	0,453+0,009
	0,01 – 1,05
	0,393+0,034
	0,97 – 1,12
	0,673+0,022
	0,79 – 0,89
	0,758+0,060
	Ouvido
	Min – max
	Média ± DP
	0,033 – 0,034
	0,034+0,001
	0,045 – 0,065
	0,055+0,010
	0,04 – 0,058
	0,049+0,009
	0,053 – 0,065
	0,059+0,006
	0,057 – 0,085
	0,071+0,014
	Linfonodos
	Min – max
	Média ± DP
	0,24 – 0,246
	0,243+0,003
	0,302 – 0,343
	0,323+0,021
	0,23 – 0,3
	0,265+0,035
	0,431 – 0,533
	0,482+0,051
	0,532 – 0,594
	0,563+0,031
	Gl. Salivares
	Min – max
	Média ± DP
	0,017 – 0,018
	0,017+0,009
	0,02 – 0,028
	0,024+0,004
	0,026 – 0,03
	0,028+0,022
	0,025 – 0,043
	0,034+0,009
	0,042 – 0,048
	0,045+0,003
	Tempora
	Min – max
	Média ± DP
	0,003 – 0,005
	0,004+0,001
	0,006 – 0,008
	0,007+0,001
	0,028 – 0,036
	0,032+0,004
	0,007 – 0,011
	0,009+0,002
	0,012 – 0,024
	0,018+0,006
	Olho
	Min – max
	Média ± DP
	0,01 – 0,016
	0,013+0,001
	0,001 – 0,03
	0,026+0,004
	0,008 – 0,024
	0,016+0,008
	0,005 – 0,011
	0,008+0,003
	0,013 – 0,016
	0,014+0,001
	Face direita
	Bochecha
	Min – max
	Média ± DP
	0,02 – 0,022
	0,021+0,001
	0,022 – 0,03
	0,026+0,004
	0,018 – 0,024
	0,021+0,003
	0,033 – 0,037
	0,035+0,002
	0,042 – 0,064
	0,053+0,011
	Gl. Parótida
	Min – max
	Média ± DP
	0,372 – 0,378
	0,375+0,003
	0,45 – 0,48
	0,465+0,015
	0,382 – 0,424
	0,403+0,021
	0,648 – 0,728
	0,688+0,040
	0,81 – 0,86
	0,835+0,025
	Ouvido
	Min – max
	Média ± DP
	0,018 – 0,02
	0,019+0,001
	0,018 – 0,032
	0,025+0,007
	0,013 – 0,029
	0,021+0,008
	0,03 – 0,054
	0,042+0,012
	0,027 – 0,045
	0,036+0,009
	Linfonodos
	Min – max
	Média ± DP
	0,24 – 0,246
	0,243+0,003
	0,281 – 0,321
	0,301+0,020
	0,277 – 0,283
	0,280+0,03
	0,42 – 0,528
	0,474+0,054
	0,499 – 0,559
	0,529+0,030
	Gl. Salivares
	Min – max
	Média ± DP
	0,019 – 0,02
	0,020+0,001
	0,02 – 0,026
	0,023+0,003
	0,016 – 0,024
	0,020+0,004
	0,03 – 0,032
	0,031+0,001
	0,039 – 0,051
	0,045+0,006
	Tempora
	Min – max
	Média ± DP
	0,012 – 0,014
	0,013+0,001
	0,005 – 0,009
	0,007+0,002
	0,003 – 0,007
	0,005+0,002
	0,01 – 0,016
	0,013+0,003
	0,01 – 0,012
	0,011+0,001
	Olho
	Min – max
	Média ± DP
	0,009 – 0,011
	0,010+0,001
	0,009 – 0,011
	0,010+0,001
	0,001 – 0,007
	0,004+0,003
	0,009 – 0,019
	0,014+0,005
	0,013 – 0,017
	0,015+0,002
	A análise dos valores médios da ESD mostrou que não há diferenças significativas nas diferentes condições de tensão estudadas, provavelmente devido à pequena faixa de variação da tensão. As Gráficos 3, 4 e 5 mostram valores médios de ESD para as diferentes tensões, encontrados nos lados direito e esquerdo da face nos procedimentos panorâmicos realizados na Clínica A. Observa-se que não há diferença significativa entre as doses em ambos os lados. Os valores das médias da dose mensurados nas faces esquerda e direita foram calculados e estão na Tabela 19 e na Figura 31.
	 
	Gráfico 3: Média de doses na entrada da pele nos lados da face na Clínica A. 
	 
	Gráfico 4: Média de doses na entrada da pele nos lados da face na Clínica B.
	 
	Gráfico 5: Média de doses na entrada da pele nos lados da face na Clínica C.
	Tabela 19: Valores mínimos, máximos e das médias de dose na entrada da pele para radiografias panorâmicas realizadas nas clínicas A, B e C.
	Dose na entrada da pele (mGy)
	Clínica A
	Clínica B
	Clínica C
	Min
	Máx
	Média+DP
	Min
	Máx
	Média+DP
	Min
	Máx
	Média+DP
	Face anterior e posterior 
	Ápice do nariz
	0,030
	0,090
	0,062+0,023
	0,010
	0,090
	0,062+0,23
	0,002
	0,040
	0,013+0,012
	3ª vértebra cervical 
	0,500
	0,890
	0,707+0,128
	0,140
	0,700
	0,365+0,225
	0,233
	0,503
	0,332+0,105
	Tireóide face posterior 
	0,080
	0,160
	0,120+0,030
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Tireóide superfície 
	0,080
	0,260
	0,186+0,047
	0,010
	0,120
	0,064+0,042
	0,002
	0,069
	0,028+0,021
	Valor médio das faces direita e esquerda 
	Bochecha 
	0,050
	0,175
	0,100+0,034
	0,050
	0,095
	0,072+0,014
	0,018
	0,064
	0,032+0,010
	Gl. Parótida 
	0,625
	1,450
	0,933+0,214
	0,660
	1,015
	0,828+0,122
	0,359
	0,890
	0,540+0,178
	Pavilhão auricular 
	0,028
	0,095
	0,062+0,020
	-
	-
	-
	0,013
	0,085
	0,041+0,017
	Linfonodos 
	0,285
	0,655
	0,449+0,136
	0,040
	0,075
	0,058+0,014
	0,230
	0,594
	0,370+0,126
	Gl. Salivares 
	0,030
	0,210
	0,078+0,048
	0,030
	0,190
	0,094+0,060
	0,016
	0,051
	0,028+0,010
	Região Temporal 
	0,000
	0,080
	0,028+0,025
	0,000
	0,105
	0,029+0,034
	0,003
	0,036
	0,012+0,008
	Globo ocular 
	0,005
	0,085
	0,041+0,027
	0,000
	0,210
	0,059+0,080
	0,001
	0,024
	0,010+0,005
	 
	Gráfico 6: Média de doses na entrada da pele em diferentes locais anatômicas obtidas com fantoma nas clínicas A, B e C. 
	Em uma outra análise pode-se notar que os valores de dose obtidos na Clínica A, em sua maioria são maiores que os obtidos nas clínicas B e C. Este fato pode ser justificado devido ao tempo de exposição do equipamento utilizado na Clínica A para radiografia panorâmica que é da ordem de duas vezes o utilizado na Clínica B. Além disso, o equipamento da Clínica A apresenta uma filtração inadequada e fuga de radiação pelo colimador que está danificado.
	Os valores máximos de dose recebida pelo paciente são apresentados no Gráfico 7. Nela pode-se notar que nas três clínicas, os maiores valores de dose ocorrem em regiões correspondentes às glândulas parótidas, seguidas pela região correspondente ao eixo axial da 3ª vértebra cervical. O elevado valor de dose na região correspondente às glândulas parótidas é devido à proximidade destes órgãos aos centros rotacionais posicionados atrás dos côndilos mandibulares.
	 
	Gráfico 7: Máximos de dose na entrada da pele por área anatômica, obtidos nos procedimentos panorâmicos nas clínicas A, B e C.
	Os valores de dose encontrados foram comparados com valores obtidos por outros pesquisadores que também utilizaram fantoma e dosímetros TLD (LiF-100). Os valores mínimos e máximos de dose por local estão apresentados na Tabela 20 e na Tabela 21, são mostrados os valores da média das doses. Verifica-se que os valores encontrados neste trabalho são similares aos encontrados na literatura. Pequenas discrepâncias notadas entre autores podem ser resultantes da ausência de um protocolo padrão para a realização dos estudos, bem como de diferenças dos funcionamentos dos equipamentos e no número de centros rotacionais dos equipamentos. Além disso, discretas alterações no local de posicionamento dos dosímetros são suficientes para definir variações de dose consideráveis.
	Tabela 20: Comparação de valores mínimos e máximos de dose na entrada da pele com valores encontrados na literatura.
	Valores mínimo e máximo de  Dose na Entrada da Pele (mGy)
	Por exame panorâmico
	Cristalismo
	Pavilhão auditivo
	Glândula Parótida
	Vértebras
	Tireóide
	Linfonodos
	Autores
	Fabricante
	Modelo
	Nº CR
	Wall e  Fisher, 1979
	Panorex
	SS White
	(2CR)
	0,01-0,02
	1,3-1,6
	0,77-0,87
	0,02-0,06
	0,01
	-
	Blanc, 1995
	Gendex
	Orthoralix
	SD
	(CR móvel)
	0,009-0,012
	-
	-
	0,09-0,14
	-
	-
	Clínica A
	Sorendex
	Cranex
	Tome
	(CR móvel)
	0,01-0,05
	-
	-
	0,14-0,53
	0,01-0,12
	-
	Clínica B
	Gendex
	Orthoralix
	SD
	(CR móvel)
	0,01-0,09
	0,01-0,16
	0,52-1,30
	0,16-0,93
	0,08-0,26
	-
	Clínica C
	Medicalli
	Rotograph
	Plus
	(CR móvel)
	0,001-0,024
	0,013-0,085
	0,36-0,89
	0,23-0,50
	0,002-0,07
	0,23-0,59
	Tabela 21: Comparação de valores de média de dose na entrada da pele com valores encontrados na literatura.
	Média de  Dose na Entrada da Pele (mGy)
	por exame panorâmico 
	Cristalismo
	Pavilhão auditivo
	Glândula Parótida
	Vértebras
	Tireóide
	Linfonodos
	Autores
	Fabricante
	Modelo
	Nº CR
	Wall e   Fisher, 1979
	Fiad 
	Rotograph
	(1CR)
	0,02
	2
	1,3
	1,4
	0,1
	-
	Morita 
	Panex E
	(CR móvel)
	0,01
	0,74
	0,45
	0,47
	<0,01
	-
	G.E.
	Panelipse
	(CR móvel)
	0,08
	1
	0,56
	0,94
	0,02
	-
	Siemens 
	OPG
	(CR móvel)
	0,02
	2
	1,2
	1,2
	0,05
	-
	Benedittini, 1989
	-
	-
	-
	0,03
	-
	0,9
	0,1
	0,01
	-
	-
	-
	3
	0,03
	-
	1,4
	0,15
	0,05
	-
	-
	-
	móvel 
	0,03
	-
	0,08
	0,15
	0,06
	-
	Bordineau, 2000
	Gendex
	Orthoralix SD
	(CR móvel)
	0,04±0,03
	0,11±0,007
	0,30+0,16
	0,07+0,06
	0,09+0,06
	-
	Blanc,
	1995
	Gendex 
	Orthoralix
	SD
	(CR móvel)
	0,009
	-
	-
	0,09-0,135
	0,053
	-
	Clínica A
	Sorendex 
	Cranex
	Tome  
	(CR móvel)
	0,041±0,027
	0,062±0,020
	0,933±0214
	0,707±0,128
	0,186±0,047
	0,449±0,136
	Clínica B
	Gendex 
	Orthoralix 
	SD
	(CR móvel)
	0,059±0,080
	-
	0,828±0,122
	0,365±0,225
	0,064±0,042
	0,058±0,014
	Clínica C
	Medicalli
	Rotograph
	Plus 
	(CR móvel)
	0,010±0,005
	0,041±0,017
	0,540±0,178
	0,332±0,105
	0,028±0,021
	0,370±0126
	Com relação aos dados com exames de teleradiografias, os valores de dose média na entrada da pele, obtidos nas clinicas A e C são mostrados nas tabelas 22 e 23.
	Tabela 22: Média de dose na entrada da pele em teleradiografia na Clínica A, no lado de incidência do feixe de radiação.
	Dose na Entrada da Pele (mGy)/radiografia 
	Localização
	mAs
	xV
	Olho
	Têmpora
	Gl Salivar
	Linfonodos
	Bochecha
	Gl Parótida
	Ouvidos
	Tireóide
	Cervical
	10
	70
	0,009
	0,070
	0,009
	0,068
	0,057
	0,067
	0,067
	0,012
	0,011
	12
	70
	0,007
	0,053
	0,013
	0,061
	0,048
	0,054
	0,063
	0,011
	0,014
	16
	70
	0,028
	0,271
	0,017
	0,100
	0,066
	0,070
	0,103
	0,023
	0,016
	12
	73
	0,007
	0,075
	0,017
	0,090
	0,065
	0,073
	0,107
	0,014
	0,018
	20
	81
	0,027
	0,160
	0,037
	0,163
	0,126
	0,174
	0,163
	0,032
	0,037
	Média
	0,016
	0,126
	0,019
	0,096
	0,072
	0,088
	0,101
	0,018
	0,019
	DP
	0,011
	0,091
	0,011
	0,040
	0,031
	0,049
	0,040
	0,009
	0,010
	Tabela 23: Média de dose na entrada da pele em teleradiografia na Clínica C, no lado de incidência do feixe de radiação. 
	Dose na Entrada da Pele (mGy)/radiografia 
	Localização
	mAs
	xV
	Olho
	Têmpora
	Gl Salivar
	Linfonodos
	Bochecha
	Gl Parótida
	Ouvidos
	Tireóide
	Cervical
	13
	65
	0,018
	0,117
	0,016
	0,124
	0,049
	0,101
	0,007
	0,009
	0,014
	10
	70
	0,002
	0,107
	0,025
	0,117
	0,103
	0,111
	0,109
	0,013
	0,014
	16
	70
	0,012
	0,156
	0,015
	0,165
	0,061
	0,167
	0,178
	0,008
	0,009
	20
	70
	0,019
	0,216
	0,016
	0,220
	0,053
	0,211
	0,247
	0,009
	0,016
	20
	75
	0,027
	0,249
	0,041
	0,295
	0,012
	0,279
	0,290
	0,015
	0,020
	10
	80
	0,002
	0,128
	0,019
	0,217
	0,067
	0,157
	0,153
	0,017
	0,024
	Média
	0,010
	0,145
	0,018
	0,168
	0,067
	0,149
	0,139
	0,011
	0,015
	DP
	0,010
	0,058
	0,010
	0,068
	0,030
	0,066
	0,101
	0,003
	0,004
	Os valores de dose encontrados nos diversos pontos em que foram colocados os dosímetros são da mesma ordem de grandeza e concordantes com os poucos valores existentes na literatura científica. As doses máximas avaliadas correspondem: na Clínica A, à região temporal e na Clínica C, aos linfonodos. Exceção à região temporal na Clínica A, os valores de dose encontrados na Clínica C são maiores cerca de 1,49 a 1,80 vezes. Apesar de que os dosímetros localizados sobre a têmpora estavam situados próximo ao centro do campo de radiação, não se justificam as proporcionalidades elevadas, a não ser por ter-se uma incidência maior de radiação nessa região por estar o colimador avariado (conforme mostra a Figura 30). Mesmo assim, os valores máximos de dose encontrados são inferiores ao nível de referência diagnostica estabelecido na Portaria 453 do MS: 3,0 mGy (Dados mostrados no Gráfico 8).
	A ocorrência mais elevada das doses na Clínica C é justificada por diversos fatores: qualidade do feixe de radiação, quantidade de radiação espalhada gerada durante a exposição, tempo de exposição ser maior e distância foco-paciente ser menor que na Clínica A.
	 
	Gráfico 8: Valores máximos de dose na entrada da pele nas clínicas por teleradiografias
	A partir dos valores da dose no centro do campo de radiação e utilizando os fatores de conversão, apresentados na Tabela 24, obtidos com o fantoma matemático MAX, o código EGS4 (NELSON et al, 1985) e a técnica de Monte Carlo, foi possível estimar as doses nos olhos e na tireóide e obter a dose efetiva.
	Tabela 24: Fatos de conversão obtidos com o fantoma MAX através da técnica de Monte Carlo.
	Tensão do tubo (kV)
	Dt (mGy)
	E (mSv)
	Olhos
	Tireóide
	70
	0,559
	0,024
	0,01
	75
	0,541
	0,026
	0,011
	80
	0,586
	0,029
	0,012
	85
	0,594
	0,031
	0,013
	Dt – Dose órgão absorvida; E – Dose efetiva 
	Os resultados estão apresentados na Tabela 24. Os dados mostram que a dose nos olhos devido à teleradiografia realizada na Clínica C é da ordem do dobro dos obtidos na Clínica A, devido à incidência direta sobre os mesmos, visto que a área de exposição determinada pelo colimador no equipamento utilizado na Clínica C é maior que a área de colimação do equipamento empregado na Clínica A (Figura 30).
	Tabela 25: Valores de ESD, dose órgãos absorvida (DT) e dose efetiva (E) em teleradiografias.  
	Pontos dosimétricos
	Clinica A 
	Clínica C
	ESD (mGy)
	Glândula parótida 
	0,067
	0,111
	Olho
	0,009
	0,020
	Tireóide
	0,012
	0,013
	Cervical 
	0,011
	0,014
	Linfonodos 
	0,068
	0,117
	DT (mGy)
	Olho 
	0,037
	0,062
	Tireóide 
	0,002
	0,003
	E (mSv)
	0,005
	0,002
	5 Conclusões
	Nas radiografias panorâmicas foi observado que as maiores doses ocorreram nos pontos ao redor dos centros rotacionais, correspondendo aos órgãos: glândula parótida, os gânglios linfáticos do ramo principal do pescoço ao nível da 3ª vértebra vertical, à medula óssea da 1ª a 3ª vértebra cervical e à região temporal do cérebro.
	Os valores de dose dependem das características de funcionamento do equipamento de radiografia panorâmica, principalmente do tempo de exposição e número de centros de rotação.
	As doses na superfície da pele do paciente encontradas nos exames por radiografia panorâmica e teleradiografia realizadas em três clínicas de Recife apresentaram valores similares aos encontrados em outros países.
	A prática comum de abrir a largura e, ou altura do colimador do equipamento de radiografia panorâmica e teleradiografia para atender às exigências dos radiologistas brasileiros acarreta o aumento da radiação espalhada e da dose em vários órgãos do paciente. Conclui-se que é importante a continuidade do trabalho visando a conscientização dos radiologistas e o estudo da qualidade da imagem.
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