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RESUMO

Apesar dos constantes estudos realizados para o aprimoramento da imagem digital, o
fator custo tem sido decisivo, ainda nos dias atuais, para que os fabricantes de filmes
radiograficos intra e extrabucais continuem a aperfeiçoá-lo.
Assim sendo, recentemente a Kodak lançou no mercado um novo filme radiografico
intrabucal denominado Insight, que segundo seu fabricante oferece uma imagem tão boa
quanto a do seu antecessor, denominado Ektaspeed Plus, mas com um menor tempo de
exposição dos pacientes aos raios X.
Por este motivo decidiu-se realizar o presente estudo a fim de avaliar o
comportamento destes filmes radiogrificos na obtenção da imagem ideal para o diagnóstico
de cárie. Utilizando-se um aparelho de raios X da marca Dabi Atlante de 70 kVp e 8 mA, os
filmes em estudo foram expostos nos tempos de 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e 1,0segundos e
processados manualmente em solução química Kodak GBK, de acordo com a orientação do
fabricante. As radiografias foram obtidas em um modelo Phanton, constituído de uma
mandíbula humana na qual foram implantados molares e pré-molares que apresentavam
pequenas lesões de caries proximais e de uma estrutura de resina acrílica simulando a lingua e
os tecidos moles.
Inicialmente, estas radiografias foram avaliadas pelo método subjetivo (análise

visual), por três professores especialistas em radiologia odontológica e por dez alunos do
curso de especialização em radiologia.
Posteriormente, somente as radiografias consideradas com densidade aceitável para
a visualização das caries proximais foram submetidas à avaliação objetiva (análise
fotodensitométrica), com a finalidade de se estabelecer a faixa de valores quantitativos do
esmalte e da dentina das imagens consideradas ideais.
Palavras chave: radiografias dentais, densitometria, filmes radiográficos.

ABSTRACT

Even though there are frequent studies to improve the digital image, nowadays still the
cost has been decisive so that the manufacturer of the intraoral and extraoral radiografhic
films continue to improve them.
That is how Kodak recently teleased in the market a new intra-oral radiographic film
callsed Insight, that according to it's manufacturer, allows you to have and image as good as
their former release the Ektaspeed Plus, but for the acquisition of this image a minor time of
patient's exposure is necessary.
Making use of na x-ray machine of the brand Dabi Atlante of 70 Kvp and 8 mA, the
films were exposed in a sequence of 0,4; 0,5; 0.6; 0,7; 0,8; 1,0s and were submited in a series
of operation in manufactures in a Kodak GBX solution, following the manufacturer's
orientation.
The radiographs were acquirred in a Phantom model composed of a human jaw where
molae teeth and pre-molares that had small proximal cavities, an acrylic resin structure
simulation tongue and soft tissues.
Initially these radiographs were evaluates through the subjetive method (visual
analysis), accomplish by theree teachers experts in dentistry radiology and students of the
radiology specialization course.
Subsequently only the radiographs considered with acceptable density for a
visualization of the proximal cavities were submited to an objetive evaluation
(photodensitometric analysis) with the goal to stablish the zone of the quantitative values of
the enamel and the dentin, of the images considered ideal.
Keywords: radiography, dental; densitometric; X-ray film
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1 INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

As radiografias dentais são usadas desde a época do descobrimento dos
raios X, em 1895, pelo professor Willian Conrad Röntgen e a primeira foi
realizada nele mesmo, por Otto Walkhoff, com um tempo de exposição de
25min, devido ao baixo rendimento do gerador de raio X, aliado à baixa
sensitividade do receptor dos raios, uma lamina ou anteparo revestido por
emulsão de prata.
No que diz respeito a diminuição de doses de radiação, quando aliada ao
uso de filmes intrabucais extremamente sensíveis, as doses de raios X utilizadas
nos dias de hoje, se comparadas as de décadas passadas, são muito menores,
trazendo beneficios aos pacientes, sem prejuízo das imagens radiográficas, bem
como do diagnóstico odontológico.
Vários estudos densitométricos já foram e estão sendo realizados com o
intuito de avaliar filmes intrabucais. Tem-se dado ênfase ao novo filme
apresentado pela Eastman Kodak, de sensibilidade F, o Insight, que foi lançado
no mercado com a promessa de reduzir doses de exposição, sem a perda da
densidade (qualidade de imagem) em radiografias intra-orais.
Sabe-se hoje que radiografias digitais se comparadas aos filmes ou
radiografias convencionais, podem oferecer algumas vantagens, como a redução
do tempo de exposição do paciente aos raios X e também a possibilidade e a
habilidade da manipulação das imagens pelo profissional.
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Mas as imagens digitais encontram-se um pouco distantes da prática
odontológica atual, principalmente nos países menos desenvolvidos.
Em ração disso quando se fala em filmes intra-orais, estudos buscando o
aprimoramento e descobertas não param e evoluem cada dia mais,
principalmente com o intuito de se obter receptores de imagens mais rápidos
com a conseqüente redução da exposição de pacientes.

2 REVISÃO DA LITERATURA
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Alvares, Tavano, Freitas (1969) estudaram materiais que absorvessem e

emitissem as radiações, o que foi uma grande contribuição aos que estudam,
pesquisam e ensinam a Radiologia.
Foram usados para tal pesquisa vários materiais como: músculo de boi,
resina poliester não saturada, resina poliester flexível, resina acrílica de
polimerização unicamente ativada, parafina, cêra de abelha e cera rosa dental.

Expuseram cada campo de prova (5x5x10cm) a um feixe de radiação de
4cm de diâmetro e colimado com um diafragma de chumbo de 2,5 cm de

espessura. Usando um aparelho Siemens, realizaram três exposições, referentes
a51 Kvp, 65 Kvp e 90 Kvp.
Com as análises realizadas, concluíram que a resina poliéster nãosaturada, a resina poliester não flexível e a resina de polimerização única

apresentaram os resultados mais próximos aos tecidos moles (músculo de boi),
no que diz respeito à absorção e emissão de radiação secundária.

Por sua vez Manson-Hing e Bloxon (1985) preocuparam-se em realizar
um estudo que lhes garantisse a qualidade das máquinas de raios X e os
processamentos utilizados nos filmes,

evitando clinicamente, na prática

odontológica, exposições a ele desnecessárias.
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Para esse fim, confeccionaram um escalômetro de alumínio medindo
10x3Omm, com degraus de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16mm,

que teria como

finalidade absorver as mesmas quantidades de raios X que os dentes. Os
degraus podem produzir densidades equivalentes, desde os tecidos moles até o
esmalte de um dente molar. Quando a mesma grossura de esmalte e da dentina
são radiografadas, a densidade da dentina é aproximadamente duas vezes maior
que a produzida no esmalte. Uma mesma grossura de alumínio e dentina
produzem densidades semelhantes.
Dessa forma, 8mm de esmalte correspondem a 16mm de alumínio
aproximadamente, o degrau mais espesso do escalômetro. Por outro lado, os
tecidos moles equivalem a 2mm de alumínio, o degrau mais fino do
escalômetro.

Conover e Anthony (1995) avaliaram aspectos como a velocidade e o
contraste do filme Ektaspeed Plus, comparando-o com o Ektaspeed e o
Ultraspeed.
Utilizou-se no estudo um aparelho de raios X (Gendex) com 70 kVp e
7mA que possuía um colimador equivalente a 2,5mm de alumínio. Tres
radiografias periapicais de cada tipo de filme foram tiradas em região de
molares mandibulares. Os tempos de exposição foram de 0,25s para o Ektaspeed
Plus, 0,3s para o Ektaspeed e 0,5s para o filme Ultraspeed. Todos apresentaram
densidades semelhantes. A análise subjetiva contou com a participação de três
observadores que avaliaram se o Ektaspeed Plus possuía granulação maior,
menor ou similar aos outros dois filmes estudados, analisando também a
aparência das imagens.

18

Concluiu-se que o Ektaspeed Plus era mais rápido, tinha mais contraste
que o Ektaspeed e similar contraste ao Ultra-speed. Os níveis de velamento
foram aceitáveis. Considerando a relativa redução de exposição aos raios X, o
filme Ektaspeed Plus possui propriedades similares ou superiores quando
comparado com os outros dois.

Também, Price (1995) propôs um estudo comparativo entre um novo
filme Kodak, o Ektaspeed Plus e seus antecessores, o Ektaspeed e o Ultraspeed.
Para este estudo ele usou um aparelho Siemens Heliodent, com 60 kVp, e
filtro de alumínio de 1,5mm. Os filmes foram expostos em tempos de 0,03s e
0,16s, o que proporcionou densidades altas e baixas quando processados
automaticamente a 28 ° C, durante 5,5 min.
Ficou demonstrado que o Ektaspeed Plus possui quase duas vezes a
velocidade do Ultra-speed e que, diferentemente do Ektaspeed, esta velocidade
é mantida em densidades altas. No entanto, o contraste do filme Ektaspeed Plus
é semelhante ao do Ultra-speed e muito melhor do que o apresentado pelo
Ektaspeed.

Thunthy e Weinberg (1995) realizaram a comparação das características
densitométricas das emulsões dos filmes dentários da Kodak Ultra-speed,
Ektaspeed e Ektaspeed Plus.
Empregaram nesta comparação um aparelho de raios X Gendex 1000 com
70 kVp e 15 mA, colimação de 2,7 mm de alumínio, com distância foco filme
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de 40 polegadas. Os filmes foram processados automaticamente a 28 °C em um
tempo de 5,5 min.

Concluíram com análise comparativa que o filme Ektaspeed Plus é mais
rápido do que o Ektaspeed em todas as densidades. 0 Ektaspeed fica mais lento
em densidades mais altas e, em algumas etapas clinicas, fica mais lento do que o
Ultra-speed.

Portanto, o Ektaspeed Plus tem as vantagens do alto contraste do Ultraspeed e a alta velocidade do filme Ektaspeed, mantendo sua velocidade também
em altas densidades.

Tamburus e Lavrador (1997), ao avaliar o contraste, estudaram os filmes
Kodak, Ektaspeed Plus, Ektaspeed e Ultra-speed. Em uma avaliação objetiva,
utilizaram radiografias obtidas de um escalômetro de alumínio e radiografias de

mandíbula humana para uma análise subjetiva.
As análises subjetivas demostraram que, se comparados os filmes
Ektaspeed Plus e Ultra-speed, no ha diferenças significativas em seus
contrastes, mas se comparados estes dois ao Ektaspeed, eles são superiores. Na
análise subjetiva, os dentistas preferiram o Ultra-speed e o Ektaspeed Plus ao
Ektaspeed.

Em seu ensaio, Syriopoulos (1999a) sugere determinar as propriedades
densitométricas do filme Dentus M2 da Agfa e cinco diferentes soluções de
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processamento e comparar estes resultados com os filmes

Ultra-speed e

Ektaspeed da Kodak.
Curvas características foram construídas para cada um dos filmes
estudados, sendo usadas, em cada filme, três séries de processamentos manuais
e duas séries de processamentos automáticos.
Os resultados demostraram que o filme Dentus M2, recentemente
apresentado, supera as propriedades do filme antes disponível, podendo servir
como alternativa para o Ektaspeed Plus. Como um novo filme de velocidade E.
ele faz uma contribuição valiosa em relação à redução de dosagens de
exposição.

Syriopoulos (1999b), neste estudo, examinou os efeitos de exaustão de
cinco soluções processadoras diferentes nas propriedades do filme Den/us M2
Agfa e comparou os resultados obtidos com o antigo filme Dentus M2 Agfa e os
filmes Ultra-speed e Ektaspeed Plus da Kodak.
Para o estudo, idealizou um escalômetro de alumínio, possuindo 14
degraus com espessuras de 1 a 20mm. 0 equipamento utilizado foi um Siemens
com 60 kVp e 10 mA, com um filtro colimador de 1,9mm de alumínio. Os
filmes foram expostos a 1,0s com distância foco/filme de 60cm. Para cada
amostra realizou três processamentos manuais e dois mecânicos, sendo dois
filmes de cada amostra processados em químicos novos e dois em químicos
velhos, avaliando, assim, a sensibilidade e o gradiente dos filmes.
Concluiu-se que, em processamentos manuais novos, o filme Ektaspeed
Plus obteve velocidade mais alta. Porém, em processos automáticos novos, os
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filmes Ektaspeed Plus e o novo Dentus M2, apresentaram sensibilidade mais
alta. 0 Ultra-speed foi mais estável em soluções com mais de quatro semanas,
mas obteve a menor velocidade em todas as soluções. Devido à redução na

exposição aos raios X, se comparados ao Ultra-speed, o novo Dentus M2 e o
Ektaspeed Plus são recomendados, pois ambos também possuem propriedades
diagnósticas comparáveis ao Ultra-speed.

Farman e Farman (2000) propuseram a avaliação da qualidade de um
novo filme de sensibilidade F e resolveram compará-lo com outros três filmes,
um de sensibilidade D, o Ultra-speed (Kodak), e dois de sensibilidade E, o
Ektaspeed Plus (Kodak) e o M2 Confort (Agfa), nos fundamentos atuais
ISO/ANSI.
Utilizou-se quatro tipos de fi lmes dentários, o Flow do grupo de
sensibilidade F, o Ektaspeed Plus (Kodak) e o M2 Confort (Agfa) de
senbibilidade E, o Ultra-speed. Os filmes foram expostos e processados em
condições padronizadas, em seis diferentes soluções. Assim, foram calculados
valores de densidades, sensibilidades, média do declive, contraste e latitude,
bem como a densidade de base mais velamento e curvas características.
Os resultados demonstraram que o novo filme Flow de sensibilidade F
consideravelmente mais rápido que o anterior EV-57 (Ektaspeed Plus) de
sensibilidade E. No entanto, a dose mais baixa exigida pelo filme Flow não esta
associada a qualquer prejuízo de contraste, latitude ou resolução espacial. Todas
as marcas testadas tiveram semelhança no contraste, na latitude e na resolução
espacial.

Attaelmanan, Borg, Gróndahl (2000) procuraram determinar a ótima
qualidade da radiografia digital, que pode ser obtida de radiografias intrabucais
por manipulação da digitalização.
Foram digitalizadas seis radiografias intra-orais (Ektaspeed Plus) com o
auxilio de um scaner Areus Imagen II. Cada filme foi digitalizado em oito
momentos, com ou sem máscara de filme, usando-se três resoluções: 200, 400 e
600 p.p.i., resultando em seis versões de cada radiografia. As imagens foram
avaliadas por sete observadores e apresentadas em um monitor de computador
Nokia 445Xi. 0 monitor foi ajustado, variando a cor da paleta e as resoluções da
tela.
Com base neste estudo, recomendações
digitalização de imagens de filmes intrabucais é

o são dadas quando a
realizada, fazem-se as

seguintes recomendações:
a) os filmes de radiografia intrabucal deveriam ser escaneados usando
mascaras;
b) a resolução do scaner deveria ser de 200 ou 400 p.p.i.; e
c) as imagens digitais deveriam ser mostradas usando 256 cores e o
maior tamanho de tela possível.

Tavano (2000) enumerou aspectos importantes para a obtenção da
máxima segurança e qualidade nas radiografias odontológicas em aparelhos de
70 kVp.
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O Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) realizado com frequência
minima de dois anos, deverá ser executado por profissionais qualificados e
também deverá avaliar:
a) camada semi-redutora;
b) tensão de pico;
c) tamanho do campo de irradiação;
d) reprodutibilidade do tempo de exposição;
e) linearidade da taxa de Kerma no ar com o tempo de exposição;
f) dose de entrada na pele do paciente;
g) padrão da imagem radiografica; e
h) integridade das vestimentas de proteção individual;
Assim, não só a qualidade e a manutenção do equipamento de raios X é
importante para um melhor atendimento aos pacientes, como também a
armazenagem das radiografias, e o seu perfeito processamento devem ser
idealizados, aumentando a segurança do profissional perante seu paciente e
melhorando o padrão de diagnóstico e do tratamento odontológico.

Mello (2000) propõe determinar a melhor densidade radiografica para o
diagnóstico de carie por meio de uma avaliação objetiva, realizada por
fotodensitometria e uma avaliação subjetiva, realizada pela observação visual.
Para estudo este pesquisador utilizou dois filmes de sensibilidade E, o
Ektaspeed Plus (Kodak) e o M2 Contort (Agfa). Os filmes foram expostos,
utilizando-se um aparelho de 70 kVp e 8mA, em tempos de exposição de 0,3s,
0,5s, 0,6s e 0,8s e processados manualmente com duas soluções diferentes, Agfa
Dentus D e Kodak GBK. Para a obtenção da amostra radiografica utilizou-se um
modelo Phantom (de mandíbula e dentes humanos) e um escalõmetro de
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alumínio. Conforme salientado acima, a avaliação do material obtido foi

efetuado pelo método objetivo, por intermédio de fotodensitometria e pelo
método subjetivo, por um observador.

Concluiu-se que as melhores condições de visualização de cárie,
independente do químico utilizado, ocorreram com os tempos de 0,6 e 0,8s. As
melhores densidades ópticas foram obtidas nos tempos de exposição de 0,6 e
0,8s em ambos os fi lmes estudados e seus correspondentes sensitométricos
médios foram de 0,28 e 0,34 nas Areas correspondentes as estruturas do esmalte

e 0,52 e 0,76 nas áreas correspondentes As estruturas dentindrias.

Em seu estudo, Price (2001) comparou o novo filme da Kodak, de
sensibilidade F, com os filmes Ektaspeed Plus e o Ultra-speed, utilizando um
aparelho Siemens Heliodent, com total filtração de 1,5mm de alumínio, e 60
kVp. Os filmes foram expostos a 0,32 s, demostrando diferentes densidades. 0

processamento foi automático, por um tempo de 5,5 min., a 28° C. Foram criados
valores de base mais velamento, velocidade e contraste do filme.
Price (2001), deduziu que o novo fi lme de sensibilidade F oferece uma

economia maior de exposição à radiação, sem evidencias de comprometimento
no contraste ou na resolução do filme.

Ludlow et al. (2001) comparararam a sensibilidade, o contraste e a
latitude entre os filmes intra-orais Ektaspeed Plus, Ultra-speed e Insight.
0 gerador de raios X utilizado o possuía uma voltagem ajustada de 54
kVp, e filtro colimador equivalente a 3,0mm de alumínio. Os filmes foram
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expostos a tempos iguais de 0,24s e processados por 4,5 min a 28'C. A luz
utilizada na câmara escura possuía um filtro GBX-2 (Kodak).
0 estudo comprova as características do Insight como um filme intrabucal
de sensibilidade F. Sob condições ideais, o Insight requer apenas 77% da
exposição do filme Ektaspeed Plus e 44% da exposição do filme Ultra-speed. O
novo filme mostra-se mais estável em soluções velhas. 0 Insight proporciona
93% da altitude útil da exposição do Ektaspeed Plus.
Embora outros estudos sejam necessários para provar a eficácia deste
novo filme, este estudo preliminar demostra o comportamento do Insight em
reduzir doses de radiação, promovendo características estáveis de contrastes,
estando é claro subordinado a variações de condições de processos. Esta, seria
uma recomendação positiva para seu uso, como uma substituição para filmes
intrabucais de sensibilidades D e E.
Ainda os mesmos autores tiveram o intuito de avaliar os três filmes
intrabucais da Kodak, usados na detecção de cáries próximas à superficie.
Utilizando-se de um aparelho de raios X Planmeca, com 70 kVp e 8 mA e
colimação equivalente a 2mm de alumínio, apresentando distância foco/filme de
37,5mm, os filmes Insight, Ektaspeed Plus e o Ultra-speed foram expostos a
0,25s, 0,32s e 0,5s, respectivamente. As radiografias foram tiradas utilizando-se
40 superficies de dentes extraídos, analisadas por seis observadores. A presença
ou ausência de cáries foi detectada, usando-se uma escala de confiança de cinco
pontos. 0 estado atual de cada superficie, foi determinado por secções
histológicas e secções de superficie.
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Os resultados apresentados o sugerem que o desempenho do Insight
quanto A detecção de cáries não é diferente, quando comparado ao de seus
antecessores, o Ektaspeed Plus e o Ultra-speed. Conclui-se, assim, que este
novo filme de sensibilidade F revelou-se um meio de reduzir doses de radiação,
enquanto mantém a qualidade do diagnóstico.
Numa investigação, procedida por Geist e Brand procurou-se determinar
as características do filme de sensibilidade F da Kodak, em soluções novas e
velhas e compará-las com as propriedades do filme Ektaspeed Plus.
Usou-se para a realização das tomadas, o gerador CommCAt As 2000, 70
kVp e 10 mA, exibindo filtração equivalente a 3,0mm. Dois pares de cada filme
Insight e Ektaspeed Plus foram expostos a tempos variando de 0,1 a 4,4s. Urna
série de filmes foram processadas em químicos novos, enquanto outra série foi
processada em soluções que tinham sido usadas por cinco dias para processar
mais de 500 radiografias. Filmes virgens foram processados em ambas as
soluções para determinar a densidade base e o velamento. A sensibilidade e
contraste foram mediados de acordo com as definições do ISO em outros níveis
de densidade.
Concluiu-se, então, que o filme Insight da Kodak é um filme de
sensibilidade F quando processado em químicos de tipo automático novos. 0
Insight é aproximadamente 25 a 30% mais rápido que o Ektaspeed Plus em
soluções novas, com uma redução de dose de 20 a 24% superior em uma grande
variação de densidade. 0 contraste do Insight é um pouco mais baixo se
comparado ao Ektaspeed Plus, em campos de densidades mais baixas, mas é
comparável e até mesmo um pouco maior do que o Ektaspeed Plus, em Areas
escuras.

3 PROPOSIÇÃO
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3 PROPOSIÇÃO

Seguindo a linha de pesquisa sobre filmes radiográficos intrabucais,
o presente trabalho tem como proposta estabelecer o comportamento entre os
filmes da Kodak, Ektaspeed Plus e Insight, este último seu mais recente
lançamento no que se refere à densidade radiográfica ideal para o diagnóstico de
cárie bem como à sua quantificação.
Para tanto pretende-se:
1- Numa avaliação subjetiva das imagens (análise visual), estabelecer qual
dos filmes estudados apresenta a imagem ideal para o diagnóstico de cárie
e com que tempo de exposição esta imagem é obtida; e
2- Numa avaliação objetiva das imagens (análise fotodensitométrica),
quantificar as densidades da imagem dos tecidos dentais, em especial do
esmalte e da dentina, na radiografia considerada ideal para o diagnóstico
de cárie.

4 MATERIAL E MÉTODOS
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Materiais
Para a pesquisa realizada, utilizou-se filmes radiológicos, soluções
reveladora e fixadora, um dispositivo simulador clinico de imagem, um
posicionador do modelo Phantonm, um escalômetro de alumínio, um
posicionador do escalõmetro e materiais diversos. Também empregou-se os
equipamentos: aparelho de raios X e fotodensitometro.
4.1.1 Material Radiográfico
a) Filmes radiográficos: usou-se para a presente pesquisa dois filmes
intrabucais da marca Eastman Kodak, o filme Ektaspeed Plus, de
sensibilidade E (Lote 3100739), corn data de fabricaçAo em 06/2000 e
vencimento em 07/2002, e o filme Insight, de sensibilidade F (Lote
3100739), com data de fabricaçdo em 03/2000 e vencimento em
04/2002, em um total de 30 filmes de cada tipo (Figura 1).

Figura 1 — Exemplares dos filmes utilizados
b) Soluções reveladora e fixadora: uma única solução, da marca Kodak
GBX (Lote 60973702), foi utilizada. Tanto a solução reveladora quanto a
fixadora foram preparadas de acordo com as especificações do fabricante.

4.2 Dispositivos
4.2.1 Dispositivo simulador clinico de imagem (Phantom)
Um modelo clinico (Phantom), usado como simulador de imagem, foi
confeccionado para a execução do trabalho. Tal modelo é constituído de uma

mandíbula humana, e em seus alvéolos foram implantados dentes extraídos, dois
pré-molares e dois molares. Os dentes apresentam pequenas cavidades de carie
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localizadas: no segundo molar, face M/0, no primeiro molar, face D; no
segundo pré-molar, face D e no primeiro pré-molar, face D.
Para simular as estruturas de tecido mole (gengiva, lingua e bochecha),
seguiu-se o modelo estudado por Alvares; Tavano; Freitas (1969). A mandíbula
foi envolvida por uma resina acrilica quimicamente ativada (Figura 2).

Figura 2— 0 simulador clinico de imagem (Phantom)

4.2.2 Posicionador do modelo Phantom

Para uma perfeita adaptacdo e imobilizacao do conjunto, foi fabricada uma caixa
de madeira de 30x30cm, contendo em seu interior espuma para posicionar o
Phantom. 0 cilindro do equipamento de raio X foi adaptado nesta caixa de tal
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maneira que manteve a distância constante de 30cm em relação a foco/filme, e a
incidência de raios X perpendicular dente/filme, uma vez que ambos encontramse separados entre si (Figura 3).

Figura 3— Posição Phantom x Cilindro do aparelho de raios X.

4.2.3 Escalômetro de alumínio

Utilizou-se um escalômetro de alumínio medindo 10 x 30 mm com
degraus de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm de espessura conforme o trabalho
realizado por Manson-Hing e Bloxon (1985), Figura 4 abaixo:
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Figura 4— Escalômetro de alumínio

4.2.4 Posicionador do escalômetro
Dispositivo de Acrilico: o dispositivo posiciona o escaliimetro no centro
do filme radiográfico (Figura 5)

Figura 5 — Dispositivo de acrilico, posicionador do escaltimetro
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Dispositivo de madeira: posicionador do conjunto escalômetro/fihne, que
permitiu uma padronização das tomadas em relação à distà. 'ncia foco/filme de 30
cm, e uma incidência perpendicular do escalômetro/filme (Figura 6).

Figura 6 — Escalômetro e filme posicionados

4.2.5 Outros materiais
Ainda foram utilizados outros materiais como: cartelas radiográficas de
papelão preto para a montagem das radiografias, colgaduras para a fixação das
radiografias no ato da revelação, termômetro para medir as temperaturas das
soluções reveladora e fixadora, cronômetro para o controle do tempo de
revelação, números de chumbo para a identificação das radiografias,
negatoscópio e lupa de aumento.
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4.3 Equipamentos

4,3A Aparelho de raios
Usou-se para a tomada das radiografias, um aparelho periapical da marca
Dab! Atlante Spectro 70X com as seguintes especificaOes: 70 kVp e 8 mA

(Figura 7).
O colimador usado era de forma retangular e seu tamanho era idêntico aos
filmes utilizados.

ff —
Figura 7 — Foto do aparelho de raio X utilizado
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4.3.2 Fotodensitômetro
O densitômetro utilizado na presente pesquisa foi o modelo MRA CQ-Ol,
fabricado pela MRA Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.
Procedeu-se A. calibração do equipamento antes da leitura de cada grupo
de radiografias, sendo a mesma efetuada com o uso de uma fita de calibração
que acompanha o aparelho, seguindo recomendações e critérios estabelecidos
pelo fabricante.

4.4 Métodos

Para a avaliação comparativa da densidade radiográfica entre os dois
filmes utilizados, o Insight e o Ektaspeed Plus, preconizou-se duas análises, uma
subjetiva, desenvolvida em duas etapas, e outra objetiva, obtida por meio de
fotodensitometria digital.

4. 4. 1 Análise subjetiva I
Inicialmente obteve-se 56 radiografias do modelo Phantom, usando os
filmes Insight e EktaSpeed Plus, da Kodak. As radiografias foram analisadas por
um grupo de dez alunos do curso de especialização em Radiologia
Odontológica e três professores do mesmo curso, estes chamados de
observadores.
Entregou-se aos observadores 28 conjuntos, contendo cada um deles duas
radiografias, sorteadas aleatoriamente e aplicou-se o seguinte questionário':
Obs.: Os questionários das análises realizadas e a distribuição das radiografias por cartelas estão nos
Anexos I e 2, respectivamente.
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I - As radiografias são aceitáveis sob o ponto de vista da densidade
radiográfica (qualidade de imagem)? Indique pelo número da radiografia.
2 - A qualidade da radiografia permite a visualização de cárie na
superficie?

4.4.2 Análise subjetiva II
Em um segundo momento, ofereceu-se aos observadores, dez alunos do
curso de especialização em Radiologia e dois professores do mesmo curso, uma
cartela contendo 12 radiografias e que possuía um exemplar de cada filme
estudado, com os respectivos tempos de exposição: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0 s.
Na ocasião aplicou-se um novo questionário:
1 - Listar, utilizando o número da radiografia, da melhor para a pior da
cartela:
2 - Estabelecer o escore abaixo para as radiografias apresentadas na
cartela (densidade):
1 (Ótima) 2 (Boa) 3 (Regular) 4 (Ruim)
As radiografias da cartela poderiam ter urn escore de 48 pontos para a
pior radiografia e de 12 pontos para a melhor delas. Mas escores intermediários
certamente ocorreram.

4.4.3 Análise objetiva
Esta análise foi realizada com as radiografias obtidas no escalômetro, com
os tempos de exposição correspondentes a 0,6; 0,7; 0,8; 1,0s, porém não se
utilizou os tempos de 0,4 e 0,5s, pois estes foram excluídos pelos observadores
por meio da análise subjetiva.
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Empregou-se, nesta etapa, para a análise fotodensitométrica

das

radiografias, urn Densitômetro Digital, da marca M.R.A. A leitura foi realizada
em cinco radiografias de cada tempo utilizado, em dois pontos correspondentes
ao esmalte e à dentina dentários, segundo Manson-Hing, Bloxon (1985).

4.4.4 Tempo de exposição
De cada tipo de filme foram feitas cinco exposições, para que houvesse
uma calibraçdo (valor médio) nos tempos de 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e 1,0s de
exposição. Sabe-se que estes valores de exposição são irreais sendo os tempos
efetivos estão demonstrados no Quadro 1. 0 aparelho usado manteve uma
reprodutibilidade nas exposições, segundo Tavano (2000).

Tempos no aparelho (s)

Tempos reais (s)

0,4

0,21

0,5

0,29

0,6

0,37

0,7

0,49

0,8

0,61

1,0

0,82

Quadro 1: Tempos apresentados no aparelho de raios X e tempos reais de
exposição
Para o ajuste, ou vereficaçdo do tempo real de exposição foi utilizado um
cronômetro digital da marca M. .R.A. (Figura 8).
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Figura 8 - Verificação dos tempos reais de exposição

4.4.5 Processamento

O processamento das radiografias foi realizado em um tanque de 401
litros, e os químicos foram preparados de acordo com as normas do fabricante.

A revelação deu-se em tempo total de 5min, em uma temperatura de 20°C.
Após, foi feita a lavagem por 30s, seguida da fixação por 20 min.
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4.4.6 Confecção das radiografias do Phantom

Figura 9 - As tomadas radiográficas no Phantom

Os filmes usados no estudo foram numerados aleatoriamente, obtendo-se

56 radiografias, enumeradas e distribuídas segundo os tempos de exposição.
(Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6).
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Tabela 1: Filmes Kodak, tipos Ektaspeed Plus e Insight, com o tempo de
exposição de 0,4s.
Exp. (s)

0,4s

Ektaspeed Plus

Insight

106
107
110
117
102

113
101
118
104

Tabela 2: Filmes Kodak, tipos Ektaspeed Plus e Insight, com o tempo de
exposição de 0,5s.

Exp. (s)

Ektaspeed Plus

Insight

0,5s

27
45
78

79
23
08
30
05

Tabela 3: Filmes Kodak, tipos Ektaspeed Plus e Insight, com o tempo de
exposição de 0,6s.

Exp. (s)

0,6s

Ektaspeed Plus

Insight

21
87
41
24

96
64
12
92
51
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Tabela 4: Filmes Kodak, tipos Ektaspeed Plus e Insight, com o tempo de
exposição de 0,7s.

Exp. (s)

Ektaspeed Plus

Insight

0,7s

40
60
61
88
91

16
26
59
33
25

Tabela 5: Filmes Kodak, tipos Ektaspeed Plus e Insight, corn o tempo de
exposição de 0,8s.

Exp. (s)

Ektaspeed Plus

Insight

0,8s

53
22
03
52
100

70
68
65
38
35

Tabela 6: Filmes Kodak, tipos Ektaspeed Plus e Insight, com o tempo de
exposição de 1,0s.

Exp. (s)

Ektaspeed Plus

Insight

32
39
04
89
44

49
94
10
46
28
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4.4.7 Realização das radiografias do escalômetro
Efetivadas as análises sujetivas I e II, foram realizadas as radiografias no
escalômetro, com os tempos de exposição de 0,6; 0,7; 0 8 e 1,0s, pois estes
,

foram os tempos considerados aceitáveis pelos observadores. As radiografias
foram enumeradas, com o número correspondente a cada tempo de exposição, e
cinco exemplares de cada tempo foram confeccionados. (Figura 10).

Figura 10— Radiografia do escalómetro

4.4.8 Montagem das radiografias
Cartelas:
a) da análise subjetiva I
As radiografias, escolhidas de forma aleatória., foram montadas em
cartelas de papelão preto. Cada cartela continha duas radiografias. As cai-telas
receberam numeração romana (Figura 11).

Figura 11 - Cartela da análise subjetiva I
b) da análise subjetiva II
Esta cartela também montada em papelão preto continha um exemplar de
cada filme, em cada tempo de exposição, escolhido aleatoriamente, em um total
de 12 radiografias. (Figura 12).

Figura 12 - Cartela da análise subjetiva 11

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Objetivando a análise da densidade radiográfica na avaliação da cárie
dental, propôs-se duas análises para as amostras obtidas. Uma, subjetiva,
dividida em duas partes, realizada por dez alunos do curso de Especialização em
Radiologia e três professores do mesmo curso, os chamados observadores,
conforme citado a seção materiais e métodos. E uma análise objetiva, executada
mediante a leitura das densidades por meio de fotodensitometria digital.
Após a realização da análise subjetiva I, procedeu-se a avaliação das
diferentes densidades obtidas com os tempos de exposições de 0,4; 0,5; 0,6: 0,7:
0,8 e 1,0s nos filmes Insight e Ektaspeed Plus (Kodak). Os resultados das
densidades aceitáveis ou não pelos observadores foram computados
encontram-se na Tabela 7, a seguir.

e
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Tabela 7 — Resultados da análise Subjetiva I, densidades aceitáveis ou não, das
radiografias tiradas do Phantom, usando os filmes Insight e
Ektaspeed Plus, em diferentes tempos de exposição, sob o ponto de
vista dos observadores.

Ektaspeed Plus

Insight

Filmes
A

N.A

A

N.A

0,4 s

6,2%

93,8%

2%

98%

Tempo

0,5 s

15,4%

84,6%

7,7%

92,3%

De

0,6s

66,1%

33,9%

42,3%

57,7%

Exposição

0,7 s

92,3%

7,7%

81,5%

18,5%

0,8 s

90,7%

9,3%

84,6%

15,4%

1,0 s

76,9%

23,1%

93,8%

6,2%

(A) Aceitáveis; (N.A) Não Aceitáveis
Estes valores foram submetidos a tratamento estatístico por meio do teste
de proporções, comparando-se os padrões de aceitação dos dois filmes, como
pode ser visto no Quadro 2.
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Quadro 02 - Resultados dos testes de proporções, para comparação entre os
filmes testados (Insight x Ektaspeed Plus), de cada tempo de
exposição, com o percentual de aceitação da qualidade.

Tempo de exposição

Percentual de

Valor de p

Signific&ncia

aceitação

0,4

6,2 X 2,0

0,2421

Não

0,5

15,4 X 7,7

0,2532

Não

0,6

6,1 X42,3

0,0113

Sim

0,7

92,3 X 81,5

0,0704

Não

0,8

90,7 X 84,0

0,2371

Não

1,0

76,9 X 93,8

0,0073

Sim

Os resultados demonstraram que os padrões de aceitação foram melhores
para o filme Insight no tempo de 0,6s e para o Ektaspeed Plus no tempo de 1,0 s.
Houve uma tendência de melhor aceitação para o Insight no tempo de 0,7s,
próximo ao limite da significância estatística.
Segundo os dados da Tabela 7, as radiografias nas quais foram usados os
tempos de exposição de 0,6; 0,7; 0,8; e 1,0s demostraram maior aceitação pelos
observadores. Por outro lado, os filmes que foram expostos aos tempos de 0,4 e
0,5s não obtiveram a mesma aceitação. Isto devido à baixa densidade deles.

Freitas, Rosa, Souza (1994) definiram que o grau de escurecimento obtido
pelos filmes radiográficos após o seu processamento representa sua densidade e
esta diretamente relacionada ao tempo de exposição do filme ao raios X. Tal fato
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explicaria a não aceitação destes grupos de filmes expostos aos tempos de 0,4 e
0,5s.
Após a seleção dos filmes, a respeito de sua aceitação ou não, os
observadores analisaram as radiografias e identificaram as imagens das faces
cariadas e as anotaram. Os resultados são demonstrados no Gráfico 1.

(%

)
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Figura 13 - Gráfico de Porcentagem de visualização de cárie nos diferentes
tempos de exposição

Avaliando o Gráfico 1, verificou-se que comparando os dois tipos de
filmes utilizados, Insight e Ektaspeed Plus, as diferenças de faces, vistas em
tempos de exposições iguais, são mínimas, consideradas insignificantes ou
indiferentes, de acordo com o relato de Ludlow, Abreu, Mol (2000),
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A análise subjetiva II foi apresentada aos observadores. Nesta análise.
num primeiro momento, em um grupo de 12 radiografias elas foram
classificadas em ordem decrescente de qualidade de imagem (densidade). Em
um segundo momento, foi estabelecido um escore de um a quatro para cada
radiografia, sendo um para a(s) pior(es) e quatro para a(s) melhor(es), e duas
notas intermediárias. A soma dos escores do exemplar de cada tempo de
exposição ao raio X são demostrados no Gráfico 2.

7060
50
4030 20
10
0.4

0.5

0.6

0.7

U8

(s)

Figura 14 - Gráfico dos Dados da análise subjetiva II

De acordo com o Gráfico 2 apresentado, nota-se que as radiografias que
receberam os melhores escores são aquelas submetidas aos tempos de 0,7 e 0,8s,
intercalando-se os dois tipos de filmes estudados. Em uma ordem decrescente de
colocação: com 62,50% o filme Ektaspeed Plus corn 0,7s de exposição e o filme
Insight com 0,8s de exposição; com 60,50% os filmes Ekta com 0,8s e o Insight
com 0,7s; com 56,25% o filme Ekta exposto a 1,0s; com 54,10% o filme Insight
exposto a 0,6s; com 43,75% o Ekta exposto a 0,6s; com 39,98% o filme Insight
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com 1,0s; com 16,66% o Insight com 0,5s, de exposição com 14,58% o filme
Ektaspeed Plus irradiado com 0,5s; e finalmente apresentando 0% dos pontos os
fi lmes Insight e Ektaspeed Plus, expostos a 0,4s.

Indiscutivelmente, nota-se a baixa pontuação de ambos os filmes, quando
expostos a 0,4 e 0,5s, devido, certamente, A. baixa densidade produzida por eles
após o seu processamento.
Estes valores foram submetidos a tratamento estatístico por meio do teste
de proporções e os resultados estão descritos nos Quadros 3, 4 e 5, a seguir:
Quadro 3 — Resultados dos testes de proporções, para comparação entre os
filmes testados (Insight x Ektaspeed), para cada tempo de
exposição.

Tempo de exposição

Valor de p

Significância

0,4

0,4224

Não

0,5

0,0088

Sim

0,6

0,5852

Não

0,7

0,9336

Não

0,8

0,6165

Não

1,0

0,9310

Não

Estes resultados demonstraram que os dois filmes obtiveram avaliações
semelhantes para todos os tempos examinados, exceto com 0,5s, tempo este em
que o Ektaspeed obteve uma performance melhor que o Insight, corn 60,0%
contra 48,2%.
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Quadro 4 - Resultados dos testes de proporções, para comparação entre os
tempos testados, para o filme Insight.

-

Tempos de exposição

Valor de p

Significância

0,4 x 0,5

0,0061

Sim

0,4 x 0,6

<0,0001

Sim

0,4 x 0,7

<0,0001

Sim

0,4 x 0,8

<0,0001

Sim

0,4 x 1,0

<0,0001

Sim

0,5 x 0,6

0,0366

Sim

0,5 x 0,7

<0,0001

Sim

0,5 x 0,8

<0,0001

Sim

0,5 x 1,0

<0,0001

Sim

0,6 x 0,7

0,0306

Sim

0,6 x 0,8

0,0132

Sim

0,6 x 1,0

0,0010

Sim

0,7 x 0,8

0,7379

Não

0,7 x 1,0

0,2354

Não

0,8 x 1,0

0,3941

Não

-

Os testes demonstraram que o filme Insight obteve melhores resultados
nos tempos de 0,7; 0,8 e 1,0s, que tem diferença estatística quando comparados
com os tempos menores e que são equivalentes entre si. Tempos menores
apresentaram diferenças entre si, mostrando que há um ganho progressivo até a
faixa de 0,7s de exposição.
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Quadro 5 - Resultados dos testes de proporções, para comparação entre os

tempos testados, para o filme Ektaspeed plus.
Tempos de exposição

Valor de p

Significfincia

0,4 x 0,5

<0,0001

Sim

0,4 x 0,6

<0,0001

Sim

0,4 x 0,7

<0,0001

Sim

0,4 x 0,8

<0,0001

Sim

0,4 x 1,0

<0,0001

Sim

0,5 x 0,6

0,9361

Não

0,5 x 0,7

0,0609

Não

0,5 x 0,8

0,1041

Não

0,5 x 1,0

0,0022

Sim

0,6 x 0,7

0,0727

Não

0,6 x 0,8

0,1222

Não

0,6 x 1,0

0,0029

Sim

0,7 x 0,8

0,8030

Não

0,7 x 1,0

0,2341

Não

0,8 x 1,0

0,1502

Não

-

Os testes demonstraram que o filme Ektaspeed Plus obteve resultados
piores nos tempos de 0,4s, que tam diferença estatística em relação a todos os
outros tempos. Os tempos de 0,5 e 0,6s apresentaram resultados piores apenas
para o tempo de 1,0s. Todos os outros cruzamentos não apresentaram diferenças
entre si.

56

Na avaliação objetiva, leituras das radiografias do escalômetro re alizadas
com o auxilio de um fotodensitômetro digital, os pontos correspondentes ao
esmalte e à dentina dentários foram lidos e uma média das densidades foi
calculada, podendo-se, assim, quantificar numericamente o valor de densidade,
em uma radiografia considerada ideal, segundo Manson-Hing e Bloxon (1985).
Tais valores são demonstrados na Tabela. 8.

Tabela 8: Valores sensitométricos obtidos mediante radiografias tiradas de um
escalômetro de alumínio, correspondentes às densidades médias da
dentina e do esmalte dentários.

Exposição (s)

Esmalte

Dentina

0,6
1,0

Insight

Ektaspeed Plus

0,53

Esmalte

Dentina

0,43

0,57

0,88

Sabe-se que estes valores de densidade encontrados são os resultados das
somas das densidades reais das estruturas com os valores de base e velamento,
inerentes aos filmes, ou seja, estes valores estão presentes nos filmes e não
podem ser removidos, sendo somados á. densidade final das imagens. Os valores
de base e velamento encontrados na presente pesquisa, das amostras estudadas,
são equivalentes a 0,21 no filme Ektaspeed Plus e a 0,26 nas amostras do
Insight. Segundo Farman, Farman (2000), os valores de base e velamento dos

filmes de sensibilidades E e F devem ser maiores ou iguais a 0,35. Então, podese afirmar que os filmes estudados ou suas amostras encontram-se dentro dos
padrões aceitáveis dos níveis de base e velamento.

6 CONCLUSÕES
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6 CONCLUSÕES

Segundo os dados obtidos neste estudo conclui-se que:

1- Na visualização de lesões de cárie, os filmes estudados não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Percebeu-se apenas urna
pequena vantagem de visualização para o filme Insight, quando utilizados
tempos de exposição iguais, em análise subjetiva (visual), exceto para o tempo
de 0,5s, quando houve melhor desempenho do filme Ektaspeed plus.
2- Não houve ganho expressivo na identificação de cáries a partir de 0,7s
para o filme Ektaspeed, também os tempos de 0,5 e 0,6s foram piores que o de
1,0s.
3- As radiografias consideradas aceitáveis sob o ponto de vista da
densidade (qualidade de imagem) foram obtidas nos tempos de 0,6s para o filme
Insight e 1,0s para o filme Ektaspeed Plus.
4- A densidade óptica considerada ideal foi quantificada para o filme
Insight em 0,43 em regiões de esmalte e 0,57 em regiões de dentina. Para o
filme Ektaspeed Plus foi de 0,53 e 0,88 em regiões de esmalte e dentina,
respectivamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

60

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARES, L. C.; TAVANO, 0; FREITAS, J. A. S. Estudo comparativo entre
alguns materiais como substituto do tecido mole, no que concerne à absorção de
raios X e emissão de radiação secundaria. Estomat Cult, Baum, v. 3, n. 2, p.
153-165, jul./dez. 1969.
ATTAELMANAN A.; et al. Digitisation and display of intra-oral
Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 29, n 2, p. 97-102, Mar. 2000.
CONOVER, G. L.; ANTHONY, D. Objetive and subjetive evaluations of
Kodak Ektaspeed Plus dental x-ray film. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol.,
St. Louis, v. 79, n. 2, p. 246-250, Feb. 1995.
FARMAN, T.T.; FARMAN, A. G. Evaluation of de new F speed dental x-ray
film. The effect of processing solutions and a comparasion with D and E speed
Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 29, n. 1, p. 41-45, Jan. 2000,
FREITAS, L. Fatores na produção da imagem radiografica. In: FREITAS, A.,
ROSA, J.E., SOUZA, I.F. Radiologia odontológica. 3. ed. São Paulo: Artes
Médicas, 1994. P.61-69,
GEIST, J. R.; BRAND, J. W. Sensitometric comparasion of speed group E and
F dental radiographic films. Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 30, n. 3, p.
147-152, May. 2001.

61

LUDLOW, J. B. et al. Characteristics of Kodak Insight, an F- speed intra-oral
film. Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 91, n. 1, p. 120-129, Jan. 2001.
, J. B.; ABREU, M. Jr.; MOL, A. Performance of a new F-speed film for
caries detection. Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 30, n. 2, p. 110-113,
Mar. 2001.
MANSON-HING, L. R.; BLOXON, R. M. A stepwedge quality assurance test
for machine and processor in dental radiographi. JADA, v. 110, n. 6, p. 910913, June. 1985.
MELLO, L. R. Avaliação da densidade radiogrifica de dois filmes do grupo
"E", no diagnóstico da cárie. 53f. Monografia (Especialização em Radiologia)
- CUISO

de Especialização em Radiologia, Universidade Federal de Santa

Catarina, Florianópolis. 2000.
PRICE, C. Sensitometric evaluation of a new E-speed dental radiographi film.
Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 24, n. 1, p. 30-36, Feb. 1995.
, C. Sensitometric evaluiation of a new F-speed dental radiographi film,
Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 30, n. 1, p. 29-34, Jan. 2001,
SYRIOPOULOS, K.; et al. Sensitometric of four dental x-ray films using five
processing solutions. Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 28, n. 2, p. 7379, Mar. 1999a,
. Effects of developer exhaustion on the sensitometric properties of four
dental films. Dentomaxillofac. Radiol., Stoneham, v. 28, n. 2, p. 80-88, Mar.
1999b,

62

TAMBURUS, J. R.; LAVRADOR, M. A. S. Radiographi contrast. A
comparative study of three dental x-ray film. Dentomaxillofac. Radiol..
Stoneham, v. 26, p. 201-205, Jan. 1997.
TAVANO, O. O máximo de segurança e qualidade na obtenção de radiografias
odontológicas com um equipamento de 70Kv. Rev. ABRO, Rio de janeiro,
v. 1, n. 1, p. 35-40, jai-I./abr. 2000.
THUNTHY, K. H.; WEINI3ERG, R. Sensitometric comparation of Kodak
Ektaspeed Plus, Ektaspeed and Ultra-speed dental films. Oral. Surg. Oral.
Med. Oral. Pathol., St. Louis, v. 79, n. 1, p. 114-116, Jan. 1995.

ANEXOS

tr4

ANEXO 1

QUESTIONÁRIOS DAS ANÁLISES REALIZADAS

Análise Subjetiva 1
Cartela n

)

1- As radiografias so aceitáveis sob o ponto de vista da densidade radiográfica
(Qualidade de imagem)? Identifique pelo número da radiografia.
SIM (
NÃO(
2- A qualidade da radiografia permite a visualiz.acdo de cárie na superficie?

N° da
radiografia

Dente

Segundo molar
Primeiro molar
Segundo pré-molar
Primeiro pré-molar
Segundo molar
Primeiro molar
Segundo pré-molar
Primeiro pré-molar

Superfície
M( ) — 0(
M( ) — 0(
M( ) — 0(
M( ) — 0(
M( ) — 0(
M( ) — 0(
M( ) — 0(
M( ) — 0(

) — D( )
) — D( )
) — D( )
) — D( )
) — D( )
) — D( )
) — D( )
) — D( )
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Análise Subjetiva II
1- Listar, utilizando o número da radiografia, da melhor para a pior da
cartela:
1 a(

); 25( )) 3a( )1 4°( ), 58( ), 68 ( );
123
(

); 8a (

); 9a( ),

1O(

),

1

);

2- Estabelecer o escore abaixo para as radiografias apresentadas na cartela
(densidade):
1 (Ótima) 2 (Boa) 3 (Regular) 4 (Ruim)

N ° da radiografia

Score
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ANEXO 2
DISTRIBUIÇÃO DAS RADIOGRAFIAS EM SUAS RESPECTIVAS
CARTELAS

Insight

Ektaspeed Plus

Cartela

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIXeoXX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII

23/64
100/ 44
102/03
117/88
104/33
65
08
30
12/38
16
68
79
101/96
28
70/35
51
113/26
92
46
25
118/49
05
94
59

21/32
89
27
22
52
53
78
91
107/61
60
24
106
39
40/87
45
04
110

,

