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RESUMO
A presente pesquisa objetivou avaliar radiografias panorâmicas realizadas em 3 Clinicas
Radiológicas Odontológicas — em área restrita — da Grande Florianópolis. A casuistica em
questão inclui radiografias panorâmicas realizadas com indicação ortodiintica e previamente
liberadas pelo controle de qualidade da própria clinica radiológica. Para a avaliação da
eficiência do controle de qualidade da clinica produtora da respectiva radiografia, foram
analisadas 336 radiografias panorâmicas, que compõem a documentação ortod6ntica inicial
dos pacientes em tratamento com uma cirurgiã-dentista. Foram observados erros em 95,5%
das radiografias, sendo a maior parte resultante de inadequado posicionamento do paciente em
relação ao aparelho panorâmico ou de má instrução do paciente por parte do operador
(93,2%), além de erros na seleção dos fatores de exposição e/ou processamento da radiografia
(39,6%). Estes erros influenciam no valor diagnóstico da radiografia, permitindo a
classificação neste aspecto, como aceitável (57,7%), no limiar da aceitabilidade (33,0%) ou
inaceitável (9,3%), dependendo da severidade dos erros. Assim, a pesquisa enfatiza a
importância do treinamento do operador e a necessidade de implementação de um eficiente
Programa de Certificação de Qualidade nas clinicas radiológicas produtoras das radiografias
avaliadas neste estudo.
Palavras-chave: radiografia panorâmica, controle de qualidade, avaliação, erros.

FERNANDES, GIULIANO. PANORAMIC RADIOGRAPHY — QUALITY CONTROL — A
CASE REPORT. 2003. 75 f Monografia (Especialização em Imaginologia Dento Maxilo
Facial), Curso de Especialização em Imaginologia Dento Maxilo Facial, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.

ABSTRACT
The aim of the present research is to evaluate panoramic films produced in 3 radiologic
clinics — a restrict area — of Grande Florianópolis. The casuistic of the study includes
panoramic films produced with orthodontics proposals and previously liberated by the quality
control of the radiologic clinic. In order to evaluate the efficiency of the quality control of the
radiologic clinic, 336 panoramic films were examined. These panoramic films are part of the
initial orthodontic documentation of patients in treatment with a dentist. Errors were observed
in 95,5% of panoramic films, due to inadequate positioning of the patient in relation to the
panoramic X-ray machine, or due to not enough instructing of the patient by the operator
(93,2%), or due to incorrect exposure and/or processing (39,6%). These errors may influence
the diagnostic value of a panoramic film, which can be classified as acceptable (57,7%), on
edge of acceptance (33,0%) or unacceptable (9,3%), depending on the severity of the errors.
Thus, the research emphasize the importance of training of the operator and also the need of
the implementation of an efficient Quality Assurance Program in the radiologic clinics which
produced panoramic films evaluated on this study.
Key-words: panoramic radiography, quality control, evaluation, errors.
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I INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

No planejamento de um tratamento odontológico é de suma importância a utilização
de meios auxiliares de diagnóstico, dentre os quais, em especial no tratamento ortodõntico,
enquadra-se a radiografia panorâmica. Por diversos motivos, a radiografia panorâmica oferece
uma visão do complexo maxilomandibular em uma única incidência radiográfica, é uma
técnica de fácil e rápida execução, com baixa dose de radiação ao paciente e baixo custo
operacional.

A facilidade de obtenção da pantomografia pode fazer com que os profissionais se
descuidem da indicação precisa do método radiográfico especifico para um correto
diagnóstico, fazendo a radiografia panorâmica indiscriminadamente (ALVARES e TAVANO,
1998).

Uma radiografia tem valor diagnóstico na medida em que fornece informações
diagnósticas Ateis ao cirurgião-dentista, permitindo

o planejamento e a execução do

tratamento adequado ao paciente. Tal valor diagnóstico da radiografia depende, então, de dois
fatores principais: da qualidade da radiografia e da habilidade interpretativa do cirurgiãodentista.

requisito fundamental para uma boa interpretação o conhecimento da anatomia
radiográfica nas diferentes incidências (FREITAS, ROSA e SOUZA, 2000). Além disso,
somente a partir de uma radiografia panorâmica exposta e processada adequadamente, as
doenças ou ausência destas devem ser interpretadas. (LANGLAND e LANGLAIS, 2002)
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No que diz respeito à obtenção de uma radiografia de alta qualidade, é necessário
observar desde a execução da tomada radiografica, a partir de um correto posicionamento do
paciente e uma adequada seleção de fatores de exposição, até o processamento realizado de
acordo com os padrões recomendados pelos fabricantes dos filmes radiográficos e soluções
reveladoras e fixadoras.

As radiografias panorâmicas efetuadas nas clinicas privadas mostram um grande
número de erros técnicos, alguns tão graves que tornam as radiografias inutilizáveis para fins
diagnósticos, enquanto outros, não tão graves, mas que são importantes na redução do
potencial diagnóstico de uma radiografia (BREZDEN e BROOKS, 1987). Sendo assim, de
maneira a produzir radiografias panorâmicas com imagem de consistente qualidade, os erros
operacionais devem ser altamente minimizados, devendo o profissional ter conhecimento da
preparação e posicionamento do paciente. Estes cuidados asseguram o valor diagnóstico de
cada tomada e elimina repetições. (HARING e LIND, 1993)

Partindo deste pressuposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar se o controle
de qualidade de radiografias panorâmicas em 3 clinicas radiológicas da Grande Florianópolis
é eficiente, na medida em que tais radiografias já foram liberadas pelas clinicas produtoras e,
portanto, já compõem a documentação ortodiintica inicial dos pacientes de uma cirurgiãdentista. Esta análise qualitativa, no que se refere principalmente ao valor diagnostico,
permite a identificação de possíveis erros, causas e como proceder para evitá-los, o que, em
Última análise, aumenta o valor diagnóstico destas radiografias.
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Esta pesquisa tem limitações no momento em que analisa radiografias oriundas de
uma amostra das clinicas radiológicas da Grande Florianópolis, caracterizando-se, na verdade,
como um estudo de caso.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A Radiografia Panorâmica

A técnica panorâmica é urna tomada radiográfica extrabucal que utiliza o principio da
tomografia, ou seja é realizada a partir do movimento simultâneo e em direções opostas da
fonte emissora de raios-X e do filme radiografico. Permite, assim, que seja observado uma
determinada faixa ou camada do objeto a ser radiografado, denominada de area focal ou zona
de corte tomografico. Tudo que esta fora desta camada tem sua imagem propositalmente
borrada, enquanto que o que esta dentro da area focal é visualizado de maneira mais nítida,
sem superposições das estruturas externas A. zona de corte.

Para FREITAS (1992), as radiografias panorâmicas procuram minimizar algumas
limitações das técnicas extrabucais convencionais, oferecendo uma visão do complexo
maxilomandibular com uma única incidência radiográfica. Elas apresentam como resultado,
segundo LANGLAND e LANGLAIS (2002), uma imagem plana de uma superficie curva.
Desta maneira, de acordo com WUEHRMANN e MANSON-HING (1973), o resultado
depende de quanto a curvatura da arcada do paciente se aproxima da curvatura média
selecionada como modelo pelo fabricante do equipamento.

Segundo WUEHRMANN e MANSON-HING (1973), a qualidade das radiografias
laminograficas geralmente não é tão satisfatória quanto a das radiografias intrabucais,
entretanto, são excelentes para propósitos de visualização da região bucomaxilofacial. Tal
afirmação é ratificada por FREITAS (1992), quando diz que as radiografias panorâmicas não
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tornam obsoletas as intrabucais, devendo haver um emprego conjunto, associando-se o
detalhe proporcionado pelas convencionais intrabucais e a visão de conjunto das panorâmicas.

Entende-se, a partir do raciocínio de FREITAS, ROSA e SOUZA (2000) que, sendo
uma técnica baseada no principio da tomografia, a pantomografia traz, como característica
inerente, um resultado radiográfico com borramento de estruturas, de diferentes graus de
nitidez, o que exige cuidadoso exame das radiografias obtidas, para uma perfeita
interpretação.

Nesta mesma linha de pensamento, STAFNE e GIBILISCO (1987) afirmam que neste
tipo de radiografia admite-se que exista perda de detalhe e de definição, assim como a
existência de distorção, a qual é aumentada com o posicionamento incorreto da cabeça.

Segundo WHAITES (2003),

o

valor diagnóstico desta tomada aumenta

consideravelmente se os clínicos estiverem cientes das suas limitações e aplicarem unia
abordagem sistemática na sua interpretação.

Ilustrando esta afirmação, MATTESON (1982) indica que certas condições, como um
odontoma ou dente supranumerário, podem ser identificadas pelo uso de uma única
radiografia, enquanto outras anormalidades requerem, além da radiografia, um histórico,
características clinicas e histológicas, ou outro dado diagnóstico para estabelecer o
diagnóstico final.
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2.2 Vantagens da Radiografia Panorâmica

0 uso das chamadas radiografias panorâmicas tem se difundido cada vez mais, pelas
inúmeras vantagens que oferecem, quando comparadas ao exame radiográfico intrabucal
periapical. 0 exame dos arcos dentários em uma única tomada radiográfica, a facilidade da
técnica e a baixa dose de radiação recebida pelo paciente são algumas dessas vantagens.
(FREITAS, ROSA e SOUZA, 2000)

ALVARES e TAVANO (1998) reforçam esta idéia, enfatizando que o uso da
radiografia panorâmica, apesar das suas limitações quanto à nitidez

e distorção, está

plenamente justificado pela ampla area examinada, padronização e simplicidade de execução
da técnica e principalmente, pela pequena dose de radiação promovida ao paciente e em
especial à Area das giinadas.

Segundo BARRET e GRIFFITHS (1984), a radiografia panorâmica tem se tornado
aceita universalmente como um método conveniente de exame da saúde dental dos pacientes
no momento de visualizar areas dos maxilares não cobertas por técnicas intrabucais, avaliando
processos patológicos previamente não detectados.

CAPELLI et al (1991) indicam as radiografias panorâmicas quando houver
necessidade de uma visão mais ampla da região bucomaxilofacial como no diagnostico e nas
avaliações de alterações patológicas, nas intervenções cirúrgicas, no planejamento protético,
para diagnostico e acompanhamento em Ortodontia e Odontopediatria, e em avaliações
epidemiológicas. Por ser uma tomada extrabucal, é indicada ainda para casos de trismos,

19

imobilizações, na avaliação de traumatismos e para pacientes que não são colaborativos nas
técnicas intrabucais.
Estes autores complementam que a radiografia panorâmica pode ser utilizada como
instrumento de ensino para estudantes mostrando claramente as relações anatômicas, ou como
estimulo aos pacientes, que podem visualizar suas necessidades odontológicas, uma vez que a
imagem abrange estruturas anatômicas de toda a região bucomaxilar, além da região
dentoalveolar visualizada no levantamento radiográfico intrabucal. Afirmam ainda que o
maior custo da radiografia deve-se ao alto custo do equipamento, mas cuja operacionalidade
sob o ponto de vista do tempo e custo dos materiais é considerada baixa.

SCHIFF et al (1986) citam que a radiografia panorâmica mostra a imagem da maior
parte da maxila e mandíbula tanto quanto as estruturas circunjacentes, tais como a cavidade
maxilar, fossa nasal, articulação temporo-mandibular, processo estilõide, osso hie:4de e os
espaços aéreos faringeos. A técnica é fácil e rápida, com o ciclo de rotação da maioria dos
aparelhos estando entre 14 e 22 segundos.

GOMOLKA (2000) relata que a radiografia panorâmica utiliza radiação ionizante
equivalente a duas radiografias periapicais, e, com o aparelho digital, a radiação cai para o
equivalente a uma radiografia periapical.

2.3 Limitações da Radiografia Panorâmica

Segundo MATTESON (1982) e SCHIFF et al (1986), nas radiografias panorâmicas há
redução da nitidez da imagem comparada as radiografias intrabucais periapicais. Esta
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característica é devido A distorção geométrica, ampliação pela maior distância objeto-filme e
uso de ecrans intensificadores.

TAYLOR e JONES (1995) alertam para as seguintes situações:
a) A radiografia panorâmica é uma tomografia, produzindo uma imagem dos objetos dentro
da área focal, que na maioria das máquinas é mais estreita na regido anterior do que na
região posterior. Objetos fora desta Area são borrados e podem não aparecer na
radiografia.
b) A superposição da coluna vertebral pode produzir radiopacidades acentuadas na
radiografia panorâmica, as quais podem se superpor a detalhes da Area sob investigação.
c) A maioria dos dentes supranumerários ocorre na pré-maxila e a identificação de sua
presença e posição é muito significativa quando são planejadas movimentações
ortodiinticas. Dentes supranumerários podem estar fora da Area focal e podem não
aparecer na radiografia panorâmica.
d) Os dentes anteriores são particularmente susceptiveis a trauma e a incidência de dano
aumenta se os incisivos são proeminentes. E importante identificar qualquer anormalidade
das raizes dos incisivos, prioritárias ao movimento ortode•ntico. Anormalidades de
relevância ortodifintica podem não ser identificadas na radiografia panorâmica.
e) Dentes anteriores severamente deslocados podem significar que nem sempre é possível
posicioná-los dentro da Area focal.

Além dos alertas acima, OLIVEIRA (1997) acrescenta que as radiografias
panorâmicas podem apresentar limitações decorrentes de outros componentes envolvidos, tais
como próprios do equipamento, dos pacientes e das técnicas de processamento, que irão
refletir em prejuízos nas imagens obtidas. 0 autor complementa ainda que, dependendo do
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aparelho, a população de nisseis e sanseis poderá apresentar maior afinidade com o aparelho
de raios-X panorâmico, em razão de sua procedência e natureza de sua concepção da maioria
destes.

Segundo CAPELLI et al (1991), as limitações da técnica panorâmica em Odontologia
se encontram no diagnóstico e visualização de lesões dentárias, periodontais e periapicais; na
integridade da cortical óssea; nas restaurações dentárias e nos fragmentos radiculares. Tais
limitações estão mais evidentes nas regiões de pré-molares, onde a projeção dos raios-X sobre
os arcos dentários desvia do sentido ortogonal, diminuindo a nitidez da imagem. Isto é
justificado pelo fato de que, nas radiografias panorâmicas, a direção da fonte dos raios-X não
é ajustável em relação aos dentes, podendo uma Area proximal se sobrepor a do dente
adjacente e impedir a visualização desta regido (distorção causada pelo angulo de projeção).
Além disto a falta de definição (que não permite que estruturas menores como ligamento
periodontal, lamina dura, crista óssea e cálculos salivares sejam facilmente visualizados) e o
aumento do tamanho real são outros motivos pelo qual os autores não indicam esta técnica
radiográfica para o diagnóstico de caries, bem como o diagnóstico periodontal, principalmente
em dentes anteriores e em pré-molares.
Por estes motivos, afirmam que o levantamento radiográfico intrabucal mostra-se
superior A. panorâmica na detecção de lesões periapicais, caries proximais e interpretações de
alterações periodontais.

Podem ser incluídas, ainda, outras desvantagens ou limitações, como por exemplo, o
fato de que exostoses ósseas no palato ou cálculos salivares das glândulas submandibulares
poderem não aparecer na radiografia panorâmica. Outras alterações patológicas não
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imediatamente adjacentes as estruturas dentais podem não ser observadas. (GOMOLKA,
2000)

2.4 Ortodontia x Radiografia Panorâmica

Como qualquer técnica radiográfica, a radiografia panorâmica deve ter indicações
precisas para obtenção de uma melhor avaliação diagnóstica.

Especificamente na ortodontia, a radiografia panorâmica é utilizada antes de iniciar os
movimentos ortodkticos, de modo a confirmar a saúde dos dentes e ossos gnaticos.

Para SMITH (1987), em primeiro lugar, o ortodontista deve estar ciente do estado de
saúde geral do paciente e, particularmente em crianças, da presença ou não de cárie. Portanto,
o uso da radiografia panorâmica é justificado, segundo CAPELLI et al (1991), pela maior
eficiência desta técnica no diagnostico em crianças do que em adulto por haver menor
espessura e menos calcificação nos maxilares, permitindo detectar caries proximais e lesões
periapicais de maneira mais satisfatória. Em segundo lugar, o ortodontista deve conhecer o
estado da dentição em desenvolvimento, tendo em mente as variações biológicas na
cronologia de erupção. Neste raciocínio, CAPELLI et al (1991) novamente fundamentam o
uso da radiografia panorâmica, pois, através desta técnica, é possível observar-se a posição
dos germes dos dentes permanentes, a presença de dentes supranumerários ou odontoides, e
agenesias, que poderiam escapar ao exame periapical. Além disso, para a avaliação do
crescimento e do desenvolvimento, fatores importantes no tratamento destes pacientes, é
necessária uma visão de toda a área dentofacial. SMITH (1987) concorda, afirmando que esta

23

indicada a radiografia panorâmica quando se deseja visualizar a posição e o número de dentes
em desenvolvimento.

Corroborando as opiniões de SMITH (1987) e CAPELLI (1991), MATTICK et al
(1999) afirmam que radiografias panorâmicas são efetuadas para determinar a posição,
presença ou ausência de dentes ineruptos das séries normais, dentes supranumerários e
alterações patológicas associadas aos tecidos duros que possam afetar o planejamento do
tratamento odontológico.

TAYLOR (1988) declara que radiografias de alta qualidade são essenciais no sucesso
do tratamento de pacientes ortodõnticos. SMITH (1987) propõe que deve ser associada uma
radiografia panorâmica a radiografias interproximais e, em alguns casos, a uma radiografia
oclusal total superior. Em posição contraria, MATTICK et al (1999) asseguram que se a
radiografia panorâmica não é rotineiramente complementada por visões intrabucais, a chance
de se perder completamente achados significantes na região anterior de maxila é pequena,
desde que se tenha completo a história e exame clinico, e uma boa qualidade de imagem da
radiografia panorâmica.

0 tratamento ortodõntico requer um longo período de cuidados com o paciente e
portanto, fazem-se necessárias avaliações periódicas sobre o crescimento, processos de
erupção e de reabsorção, estado dos germes dos terceiros molares, alterações de peças
dentarias e abertura e fechamento de espaço entre dentes adjacentes (CAPE LU et al, 1991).
Desta maneira, segundo ALMEIDA (1988), habitualmente o paciente que se submete ao
tratamento ortodõntico é examinado com a radiografia panorâmica no inicio e ao término do
tratamento ortodõntico, pois ela possibilita examinar com maior amplitude as estruturas do
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complexo maxilomandibular, diminuindo desta forma a quantidade de radiação a que se
expõe o paciente em relação as técnicas intrabucais. Enfatiza, inclusive, a realização de
radiografias intermediárias durante o tratamento ortodiintico, de modo a tornar mais eficiente
o tratamento em si.

Segundo TAYLOR e JONES (1995), aparelhos de pantomografia dental são
projetados para produzir radiografias de pacientes normais que se apresentam sem
maloclusão. Os dentes anteriores dos pacientes são utilizados para localizar o paciente no
aparelho, portanto, overjets acentuados ou reversos podem influenciar a qualidade da
radiografia panorâmica produzida. Os incisivos podem estar fora ou no limite da área focal e,
portanto, produzir uma imagem borrada ou com pouca nitidez na radiografia.

CAPELLI et al (1991) afirmam que a radiografia panorâmica, sendo uma tomada
extrabucal, é melhor tolerada pelas crianças e constitui, muitas vezes, a única técnica viável.
Ainda assim, RUSHTON et al (1999) salientam que uma maior incidência de erros resultantes
de um incorreto posicionamento ou movimento do paciente deve ser mais esperado quando se
trata de criança. Segundo estes autores, seria interessante investigar a qualidade de
radiografias panorâmicas de crianças, particularmente mantendo em mente que a maioria das
radiografias panorâmicas são realizadas com propósitos ortodõnticos. Além disso, advertem
para a necessidade de proteção à radiação mais eficiente nos jovens.
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2.5 Controle de Qualidade em Radiologia

Radiografias de alta qualidade são de vital importância ao dentista como auxiliar no
correto diagnóstico das necessidades dos pacientes odontológicos. (BREZDEN e BROOKS,
1987)

SCHIFF et al (1986) reforçam esta idéia, determinando que tão importante quanto o
correto posicionamento do paciente, é a necessidade de um monitoramento regular das
radiografias executadas, de modo a identificar e corrigir erros e sugerir métodos para remediar
tais erros.
Estes mesmos autores adiantam ainda que, quando ocorre um erro que torna uma
radiografia de valor diagnóstico nulo, esta deve ser descartada, pois é melhor não ter uma
radiografia do que fazer um diagnóstico a partir de uma radiografia abaixo dos padrões de
qualidade.

Conforme enfatiza BROWN (1995), o exame radiográfico para diagnóstico é um
procedimento que envolve um risco finito ao paciente e ao dentista. A (mica justificativa para
seu uso é que o beneficio supere o risco. 0 beneficio ao paciente é atribuído à quantidade de
informações diagnosticas úteis que o dentista utilizará no planejamento e tratamento do
paciente. Por isto o autor defende a criação de um Programa de Certificação de Qualidade,
relevante à prática ortodimtica, o qual deve assegurar radiografias com adequada qualidade
diagn6stica. Este programa tem como beneficios gerais a redução da dose de radiação ao
paciente e operador, a redução dos custos, o aumento da eficiência, maior satisfação no
trabalho e melhora nos cuidados ao paciente.
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Uma radiografia com erro causa exposição ao paciente sem nenhum beneficio
subseqüente. Assim, são alvos do programa:

a) variáveis operacionais: instrução ao paciente, correto posicionamento deste em relação ao
filme e máquina e parâmetros de exposição bem definidos e próprios para o paciente;
b) equipamento de raios-X: utilização conforme as orientações dos fabricantes e passíveis de
manutenção preventiva periódica;
c) receptores de imagem: incluem-se a película radioolfica, o cassete (chassi) e ecran
intensificador, os quais devem ter armazenamento, conservação e utilização de acordo
com os dados dos fabricantes. De maneira geral, devem ser mantidos em locais escuros,
frescos e limpos (livres de partículas - poeira - que podem produzir pontos radiopacos,
atrapalhando a interpretação), com mínimo contato manual. Além disso, deve ser utilizado
um chassi que não permita entrada de luz e que assegure um justo contato filme / ecran na
obtenção da imagem.
d) processamento do filme: realizado de acordo com as normas dos fabricantes, ou seja,
assegurando a correta relação tempo-temperatura (utilizando-se cronômetro e termômetro
adequados), uso de soluções renovadas freqüentemente, realização em um ambiente
próprio para este fim (câmara escura com luzes de segurança com distância e potência de
acordo com as recomendações) ou no caso de processamento automático, com a máquina
processadora bem regulada.

Tal controle de qualidade é possível, segundo PETRIKOWSKI (1998), quando se tem
como rotina anotar a ocorrência, freqüência e os tipos de erros técnicos que ocorrem na
prática, e documentá-los como parte de um programa de certificação de qualidade, o que
auxilia a equipe dental a identificar e corrigir deficiências técnicas. Em contrapartida, isto
reduz o número de repetições resultantes destes erros. Mas a presença de erros técnicos nem
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sempre significa que a radiografia deva ser repetida. A decisão de repetir uma radiografia
implica que o erro técnico seja de magnitude suficiente para comprometer a informação
diagnóstica da radiografia. Em outras palavras, uma radiografia pode ser considerada com
valor diagnóstico aceitável mesmo que contenha algum erro, desde que de pequena
magnitude, ou seja, não interfira na visualização das estruturas anatômicas, possibilitando
seguir o protocolo de interpretação, chegando sem dificuldade ao diagnóstico daquele caso em
questão.

Ainda segundo PETRIKOWSKI (1998), esta observação é acertada quando se percebe
que poucos erros são cometidos ao ser seguido um regime de certificação de qualidade, o que
inclui o reconhecimento e correção dos erros. Procedimentos de certificação de qualidade são
efetivos e necessários onde quer que a radiografia seja realizada, incluindo instituições,
escolas e clinicas particulares.

Criando critérios para definir o nível de aceitabilidade da radiografia, CAPELLI et al
(1991) enfatizam que uma radiografia para diagnóstico, independente da técnica utilizada,
requer como características qualitativas, boa nitidez, contraste ideal, distorção minima da
imagem das estruturas anatômicas, densidade correta e cobertura total da região a ser
analisada. Falhas na incidência, no tempo de exposição e no processamento ocasionam
radiografias insatisfatórias.
Os autores complementam este raciocínio lembrando que radiografias com falta de
qualidade devem ser evitadas por interferirem na acuidade diagnóstica ou levarem a
retomadas radiográficas. A repetição de radiografias expõe

o paciente A radiação

desnecessária, consome tempo dos profissionais, desperdiça filmes, aumentando o custo.
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A qualidade de qualquer radiografia é dependente de uma técnica apurada e
processamento cuidadoso. Comparada à radiografia intrabucal, a radiografia panorâmica
coloca-se particularmente em desafio nestes dois aspectos da produção da imagem, pois é
necessário um posicionamento acurado do paciente para assegurar que a imagem não será
distorcida ou afetada por imagens fantasmas, além de manter uma rotina adequada de

processamento das radiografias (RUSHTON, 1999)

TAYLOR et al (1988) afirmam que radiografias de alta qualidade são essenciais no
sucesso do tratamento de pacientes ortodõnticos. A meta não deve comprometer a necessidade
de se utilizar uma minima exposição de radiação ao paciente. Infelizmente, ainda não há um
valor absoluto de radiação a se administrar ao paciente com a certeza de que não haverá efeito
deletério. A maioria dos pacientes ortodemticos são adolescentes ou adultos jovens e, por
conseqüência, têm um risco estatístico maior à radiação devido ao rápido crescimento dos
seus órgãos e sistemas orgânicos.
Para reduzir a dose atualmente recebida pelos pacientes ortoanticos, têm-se as
seguintes sugestões:
a) usar de bom senso na escolha do número e tipo de radiografias diagnósticas;
b) usar um aparelho de alta quilovoltagem (KVp), embora diminua o contraste;
c) usar a combinação mais rápida de ecran / filme;
d) colimar o feixe de raios-X apenas As Areas necessárias ao diagnóstico;
e) usar colete de proteção apropriado no paciente durante todas as exposições;
f) atualizar os equipamentos de acordo com as normas vigentes;
g) usar a técnica de paralelismo com cone longo para radiografias intrabucais,
preferencialmente com posicionador e colimação retangular;
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h) iniciar um programa de certificação de qualidade que cubra todos os aspectos da
operacionalidade radiografica.

Para a obtenção de radiografias com alta qualidade, é imprescindível conhecer a
técnica, a partir da qual é possível perceber se o resultado desta tomada é válido, ou seja,
adequado A. interpretação do que é normal ou patológico. Se não apropriado, ter ciência de
como corrigi-lo, refazendo-o corretamente e permitindo que o respectivo laudo radiografico
seja adequadamente confeccionado. (WHAITES, 2003)

2.6 Erros nas Radiografias Panorâmicas

Segundo SCHIFF et al (1986), embora muitas das limitações das radiografias
extrabucais convencionais que determinam superposições de estruturas anatômicas são
superadas pela radiografia panorâmica, esta técnica é susceptivel a uma variedade de erros.

De acordo com FREITAS (2000) e WHAITES (2003), existem certamente erros
comuns que interferem na qualidade das radiografias panorâmicas, sendo que

o

posicionamento da cabeça do paciente parece ser o fator critico nesta possibilidade de erros.
FREITAS (2000) lembra ainda, que tal posicionamento é controlado pelo operador que pode
ser responsável direto por 60% das falhas na qualidade da radiografia panorâmica.

BREZDEN e BROOKS (1987) generalizaram os erros em:
a) Uma sombra (radiolucidez) sobre a lingua, devido A falta do contato ao palato;
b) Superposição vertical dos dentes, devido ao paciente não morder um bloco de mordida;
c) Artefatos como avental de chumbo, próteses, jóias, óculos, etc;
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d) Coluna vertebral causando extrema radiopacidade na região anterior como resultado da
superposição;
e) Estruturas anatômicas `não visualizadas' na borda inferior da mandíbula ou na Area da
articulação temporo-mandibular. Superposição de estruturas anatômicas causada pela
superposição da espinha aos dindilos ou ramo;
f) Dupla exposição;
g) Bandas verticais brancas e escuras alternadas causadas por movimentação mecânica do
aparelho;
h) Borramento e distorção dos objetos (afinamento ou alargamento das imagens) devido ao
posicionamento impróprio dos dentes do paciente na área focal no sentido anteroposterior;
i) Plano oclusal muito inclinado para baixo ou para cima, evidenciado nos extremos da
oclusal por um 'sorriso' ou por um `aplainamento', pela inclinação interna ou externa dos
ceondilos, e pela superposição da sombra do palato aos Apices dos dentes superiores;
j) Movimento horizontal ou vertical do paciente durante a exposição, observado pelo
desaparecimento ou duplicação de objetos (quando horizontal) ou degrau abrupto da
imagem verticalmente (quando vertical);
k) Radiografia de baixa ou alta densidade por exposição inadequada (kVp/mA) ou
processamento. Velamento da radiografia com uma sombra uniforme causada pelo
aumento excessivo do tempo de processamento, substâncias reveladoras muito aquecidas,
armazenarnento por longo tempo ou em temperatura inadequada, químicos contaminados
ou exaustos, ou iluminação imprópria da câmara escura;
I) Manchas coloridas causadas pelo acúmulo de soluções químicas e material estranho nos
rolamentos da reveladora automática;
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m) Marcas como eletricidade estática, poeira ou papel no ecran, riscos devido a erro no
processamento, além de dobras, arranhões, impressões digitais, contaminação dos líquidos
de processamento, gotas de emulsão, Agua ou soluções químicas, e outras, devido ao
manuseio impróprio do filme;
n) Peliculas sujas ou curvadas;
o) Outros erros, incluindo filmes cortados em parte ou metade e colados, etiquetas ou papéis
deixados no chassis, filme danificado pela luz, imagens indesejadas nos filmes, etc.

MOLANDER et al (1995), por sua vez, citam como a razão principal para o pedido de
radiografias suplementares o borramento, particularmente na região de incisivos e caninos.
Além desse motivo, foram observados super-exposição, sub-exposição, baixo contraste,
superposição de estruturas e uma combinação de erros.

PETRIKOWSKI (1998) classifica os erros em radiografias panorâmicas em erros no
posicionamento (por exemplo: posição imprópria da cabeça nos planos vertical, horizontal ou
anterior-posterior, resultando em distorção na imagem), erros na densidade / contraste
(escurecimento ou clareamento da radiografia de maneira que afeta a utilidade diagnóstica da
radiografia) e falhas no processamento (presença de vários artefatos, tais como: marcas de
superposições, velamento, marcas da processadora automática, eletricidade estática, fixação
deficiente).

Entretanto, para SCHIFF et al (1986), CAPELLI et al (1991), RUSHTON et al (1999)
e GOMOLKA (2000), os erros são divididos em erros de posicionamento e erros técnicos, em
que se incluem os erros referentes aos fatores de exposição e de processamento.
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2.6.1 Erros de Posicionamento

As dimensões limitadas da area focal na radiografia panorâmica significam que
pequenos erros no posicionamento antero-posterior manifestam-se como distorções devido
desigual ampliação vertical e horizontal, superposição dos dentes e perda da nitidez de
imagem. (RUSHTON et al, 1999)

Para CAPELLI et al (1991), o tempo utilizado pelo operador em posicionar
adequadamente o paciente no aparelho é o fator mais importante para a prevenção de uma
seqüência de erros, que virão automaticamente após o primeiro. Também para OLSON
(2000), a maioria dos erros nas radiografias panorâmicas são causados pela posição imprópria

do paciente. Tais erros podem ser evitados ao tomar um tempo para explicar o procedimento
ao paciente e cuidadosamente seguir as instruções do fabricante para tanto.

MAURIELLO, OVERMAN e PLATIN (1995) ratificam esta idéia, pois acreditam que
o posicionamento cuidadoso e correto da cabeça é um dos elementos chaves para produzir

radiografias panorâmicas de alta qualidade. Antes de fazer o posicionamento, todos os
elementos produtores de artefatos devem ser removidos do paciente. Estes itens geralmente
produzem imagens indesejadas que podem superpor importantes detalhes anatômicos.
Também é útil ao paciente ser instruido sobre o movimento da máquina quando a exposição
for efetuada.

Segundo SCHIFF et al (1986), CAPELLI et al (1991), RUSHTON et al (1999) e
GOMOLKA (2000), são exemplos de erros de posicionamento na radiografia panorâmica e

imagens correspondentes:
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a) Paciente muito A. frente do corte: os dentes sic) menos ampliados, sendo que os anteriores
aparecem alongados e estreitos na radiografia, com perda da nitidez na região apical; é
possível ver a coluna cervical nos dois lados da radiografia, pois diminui a distância
intercondilar (comum em pacientes com pescoço longo).

b) Paciente muito eras do corte: embora na região posterior tenha pouca diferença, os dentes
anteriores aparecem alargados e curtos, com perda da nitidez na região apical; há um
aumento da distância intercondilar (comum em pacientes com pescoço curto).

c) Cabeça levantada (mento para cima, desvio do plano de Frankfurt para cima): promove

um aspecto 'achatado / aplainado' do plano oclusa!; pode haver superposição do palato
duro aos Apices dos dentes superiores; há um aumento da distância intercondilar e, em
uma situação extrema, ambos os cifindilos podem estar fora do filme, tornando a
radiografia

d) Cabeça abaixada (mento para baixo, desvio do plano de Frankfurt para baixo): hi uma
excessiva curvatura do plano oclusal; os dentes anteriores inferiores ficam fora de foco
(principalmente na região apical); pode haver superposição do hióide no corpo da
mandíbula (comum em pacientes altos).

e) Cabeça girada (desvio lateral do plano sagital mediano): há uma maior ampliação de todas

as estruturas no lado do paciente mais distante da película, sendo mais visível na imagem
do ramo mandibular e dos molares.
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Cabeça inclinada: há inclinação do bordo inferior da mandíbula para um lado, sendo que
os ângulos mandibulares ficam em diferentes alturas; em situações extremas pode haver
diferente ampliação dos dentes, tanto de um lado comparado ao outro como superior
comparado ao inferior.
g) Radiopacidade acentuada da coluna cervical (paciente em posição esticada para frente):
projeta a coluna sobre os dentes anteriores, tornando a imagem muito radiopaca nesta
região central da radiografia, dificultando, portanto, a interpretação desta região.

h) Lingua não tocando o palato: cria uma imagem radiolúcida (ar) que se superpõe parcial ou
totalmente aos apices dos dentes superiores, prejudicando a interpretação nesta regido.

i) Transpasse vertical das coroas: o paciente fica em oclusão habitual, e não topo a topo.
Provoca, portanto, superposição vertical dos dentes, provavelmente inviabilizando a
radiografia, desde que não seja de propósito, em acordo com a solicitação do cirurgiãodentista requisitante.

j) Lábios abertos: há formação de uma sombra radiohlcida que superpõe a coroa dos dentes
anteriores, atrapalhando a interpretação nesta regido.

k) Movimentação do paciente: imagem com degrau abrupto ou distorção grande em alguma
região da radiografia. De modo geral, inviabiliza a radiografia.

1) Artefatos metálicos: imagens radiopacas possivelmente bloqueando a visão de estruturas
anatômicas relevantes. Sao exemplos o próprio avental de chumbo e a presença de
próteses, brincos, piercings, colares, etc.
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m) Aparelho panorâmico muito alto ou muito baixo: a imagem é incompleta, deixando de
mostrar estruturas anatômicas mais inferiores ou mais

superiores

da região

bucomaxilofacial. É de dificil ocorrência, pois s6 é possível conceber este erro se não for

utilizado o apoio de mento do aparelho. Toma a radiografia inútil.

n) Resistência do chassi: imagem com bandas verticais mais radiolúcidas e mais radiopacas.
Resulta de um impedimento fisico ao movimento ideal do aparelho, expondo mais uma
regido do filme aos raios-X do que outra (comum em pacientes com ombros largos).

Dos erros citados acima, segundo SCHIT'F et al (1986), CAPELLI et al (1991),
RUSHTON et al (1999) e GOMOLKA (2000), o mais comum é o não-posicionamento da
lingua contra o palato durante a tomada radiográfica. Esta imagem radiolúcida pode ocorrer
unilateralmente, sugerindo, falsamente, uma condição patológica.

RUMBERG, HOLLENDER e ODA (1996) acrescentam, também como erro muito

comum, o posicionamento da cabeça do paciente muito atrás do corte tomográfico.

Para alguns pacientes, pelo raciocínio de SCHIFF et al (1986), confirmado por
CAPELLI et al (1991), a radiografia panorâmica pode não ser muito agradável em função de
características individuais como estrutura fisica, assimetria facial ou inabilidade de seguir
instruções, o que dificulta o posicionamento adequado no aparelho. Uma alta freqüência de

erros foi observada em radiografias de pacientes com pescoço curto ou fino, obesos ou muito
altos. Estes erros seriam resultantes do posicionamento impróprio do mento, curvamento do
paciente, sub-exposição ou travamento do chassi em algumas radiografias. Para estes
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pacientes, é necessário atenção no posicionamento ou radiografias convencionais deverão ser
realizadas.

SCHIFF et al (1986) afirmam que a maioria dos erros está sob o controle do operador
e que estes podem ser completamente eliminados pela atenção ao detalhe.

2.6.2 Erros Técnicos

São classificados como erros técnicos os erros na seleção dos fatores de exposição e
erros no processamento radiográfico. Dentre os quais, de acordo com SCHIFF et al (1986),
CAPELLI et al (1991) e RUSHTON et al (1999) são exemplos:
a) falhas presentes na densidade e/ou no contraste;
b) fixação ou lavagem inadequadas;
c) exposição incorreta (falha na seleção dos fatores de exposição — kVp e mA);
d) radiografia não iniciando no ponto de partida;
e) papel ou gaze entre o filme e o ecran intensificador (presença de pontos radiopacos na
imagem);
f) filme dobrado ou amassado dentro do chassi;
g) eletricidade estática (linhas radiopacas), pela remoção muito rápida do invólucro do filme;
h) exposição não-intencional (o filme panorâmico é muito rápido, muito sensível à luz,
portanto o chassi deve ser carregado em câmara totalmente escura);
i) a presença de pingos ou manchas de revelador ou fixador (contaminação química
provocada por prendedores ou películas mal lavadas);
j)

velamento generalizado da radiografia, pela entrada de luz na câmara escura (exposição
prematura do filme A. luz);
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k) artefatos do ecran (danificado ou com partículas dentro do chassi);
I) marcas das roldanas da processadora automática;
m) marcas de impressões digitais pela manipulação da película sem prendedores;
De acordo com CAPELLI et al (1991), durante o processamento do filme, as falhas
estão relacionadas ao tempo de revelação, muito longo ou muito curto, à temperatura mais
alta ou mais baixa do revelador, à contaminação ou vencimento da solução reveladora,
concentração errada, à falta de agitação da radiografia durante a revelação, à mudança súbita
de temperatura. Esses erros podem se repetir em relação ao fixador, e, podem resultar em
radiografias muito claras ou muito escuras, com listras, pontos ou areas brancas ou negras,
manchas marrons.

Segundo RUSHTON et al (1999), imagens de baixa densidade ou contraste são fatores
comuns para a inadequação das radiografias. Enquanto isso pode ser ocasionado por subexposição, é provável que seja relativo a sub-revelação. A atenção cuidadosa ao controle de
qualidade no processamento, incluindo substituição periódica dos químicos, seja o
processamento manual, através do controle tempo-temperatura, ou automático, com a
processadora bem regulada, podem ser de grande valia para evitar erros de densidade e
contraste. 0 uso de radiografia digital irá minimizar esse problema, mas o elevado custo pode
significar que tal solução não sera largamente adotada em reduzido tempo na pratica clinica
geral.
Segundo estes autores, são incluidas como falhas que não dependem diretamente do
operador a queda da voltagem durante a exposição, termômetro dos tanques de processamento
não-acurado, falta de exatidão no temporizador do aparelho, filmes deteriorados por má
estocagem, problemas com os líquidos de processamento, película com contraste excessivo ou
insuficiente, ecran muito lento, etc.
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Os erros técnicos mais comuns, conforme CAPELLI et al (1991), são os envolvidos na
seleção dos fatores de exposição são kVp e/ou mA inadequados, provocando, em geral, a falta

de contraste e imagens muito claras ou muito escuras. Enquanto para RUMBERG,
HOLLENDER e ODA (1996), o erro de processamento mais comum é a presença de
arranhões e marcas da processadora automática. Já RUSHTON et al (1999) citam como erro

comum a presença de artefatos devido a sujeira ou partículas estranhas nos ecrans
intensificadores.

De maneira análoga aos erros de posicionamento, os erros técnicos são resultantes, em
sua grande maioria, de situações sob controle direto ou indireto do operador e que, na
implementação de um programa de certificação de qualidade, tenderiam a ser minimizados ou

mesmo eliminados.

3 PROPOSIÇÃO

3 PROPOSIÇÃO

Este estudo pretende fornecer aos cirurgiões-dentistas informações sobre a qualidade
das radiografias panorâmicas requisitadas As clinicas radiológicas com o intuito de auxiliar o
diagnóstico e planejamento do tratamento para seus pacientes. Para tanto, esta pesquisa
objetiva:
a) adquirir informações sobre a eficiência do controle de qualidade em três clinicas da
Grande Florianópolis;
b) comparar a qualidade das radiografias panorâmicas produzidas nestas três clinicas;
c) identificar e quantificar os erros presentes;
d) verificar a influência destes erros na aceitabilidade diagnóstica destas radiografias.

4 METODOLOGIA

4 METODOLOGIA

4.1 Materiais

Esta pesquisa teve como objeto de estudo 336 radiografias panorâmicas que fazem
parte do arquivo de documentações ortodiinticas iniciais do consultório odontológico de uma
colega cirurgia-dentista, sendo este material gentilmente fornecido, tanto pelos pacientes,
através do termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice A), quanto pela cirurgiAdentista responsável pelo tratamento odontológico dos referidos pacientes (apêndice B). Tais
radiografias foram executadas em clinicas radiológicas da Grande Florianópolis, e portanto,
pressupõe-se que foram submetidas e aprovadas pelo controle de qualidade da própria clinica
produtora da radiografia.

Previamente à realização desta pesquisa, o projeto foi encaminhado e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina
e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme os pareceres

encontrados nos apêndices C e D.

0 trabalho consistiu, então, na avaliação qualitativa destas radiografias, identificando
possíveis erros de técnica e de processamento, baseado nos parâmetros relatados na revisão de

literatura.
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0 avaliador foi o próprio pesquisador (apêndice E), aluno do curso de especialização
em Imaginologia Dento Maxilo Facial / Radiologia Odontológica da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).

Foi utilizado como instrumento de avaliação das radiografias um negatoscópio
padrão, confeccionado para este fim, com luminiscência e mascaras adequadas, em ambiente
com condições adequadas A visualização de radiografias — ambulatório de Radiologia
Odontológica da UFSC — sem qualquer iluminação além da fonte de luz do próprio
negatoscópio.

4.2 Métodos

4.2.1 Confiabilidade dos Dados

Previamente A análise das radiografias panorâmicas, o avaliador foi submetido a uma
calibração, tomando por base uma amostra aleatória de 25 radiografias, nas mesmas
condições da avaliação em si, de modo a minimizar as variações intra-avaliador. As
radiografias que compõem a etapa de calibração não foram incluidas na casuística avaliada.

Com o intuito de verificar a confiabilidade dos dados ao longo da coleta, foram
efetuados exames em duplicata e aplicado um teste de concordância ajustada (teste Kappa),
que leva em consideração os erros e acertos entre dois momentos do exame. Para tanto, a
orientadora da pesquisa selecionou, aleatoriamente, mas com critérios de proporcionalidade As
clinicas, 33 radiografias para reavaliação. Segundo PEREIRA (1995), uma boa concordância
assume valores entre 0,61 e 0,80.
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4.2.2 Seleção e Seqüência das Radiografias para Avaliação

Foram selecionadas da casuística citada anteriormente, também de maneira aleatória,
336 radiografias panorâmicas para compor a casuistica avaliada, as quais foram identificadas
simplesmente com uma numeração de 001 a 410, cujo número identifica o paciente e a clinica
produtora da radiografia. Estes dados foram mantidos em sigilo, sob guarda exclusiva do
pesquisador principal.

As radiografias foram numeradas desta maneira pois, à principio, esta seria a
casuística completa do estudo. Entretanto, foram removidas algumas das radiografias pela
insuficiência numérica na representatividade de outras clinicas radiológicas da Grande
Florianópolis, as quais, se mantidas, não teriam valor estatístico válido. Somado a isto,
algumas das radiografias eram oriundas de outras cidades, as quais também não poderiam ser
mantidas, dada a proposta inicial desta pesquisa.

Assim, a casuística desta pesquisa é composta pelas radiografias panorâmicas com
origem nas clinicas radiológicas denominadas simplesmente de A, B e C, cuja quantidade
relativa a cada uma é apresentada na tabela 1.

Tabela 1: Distribuição do número de radiografias segundo a clinica de origem (n=336).
Clinica de origem

A

B

C

Número de Radiografias

171

96

69

45

4.2.3 Formação dos Critérios

Os parâmetros usados na avaliação qualitativa das radiografias panorâmicas são os
seguintes:
a) Erros de posicionamento: paciente muito à frente do corte, paciente muito atras do corte,
cabeça levantada (desvio do plano de Frankfurt para cima), cabeça abaixada (desvio no
plano de Frankfurt para baixo), cabeça girada (desvio da linha média), cabeça inclinada
para o lado, radiopacidade acentuada da coluna cervical, não posicionamento da lingua
contra o palato, transpasse vertical das coroas (paciente não mantém oclusão topo a topo),
lábios abertos, movimentação do paciente, avental de chumbo.
b) Erros técnicos: radiografia com muita densidade (escuro), radiografia com pouca
densidade (claro), radiografia com muito contraste, radiografia com pouco contraste,
partículas entre filme e ecran, fixação ou lavagem inadequadas.

Em seguida é observado o valor diagnostico da radiografia, classificando-a da seguinte
maneira:
a) Aceitável: quando o(s) erro(s) não prejudica(m) a interpretação geral da radiografia;

b) No limiar (da aceitabilidade): quando o(s) erro(s) prejudica(m) em parte a interpretação da
radiografia, mas este(s) não a inviabiliza(m); ou quando há dúvida se atrapalha ou não a
interpretação;
c) Inaceitável: quando o(s) erro(s) prejudica(m) totalmente a interpretação da radiografia,

inviabilizando-a (necessitaria ser refeita). Não depende diretamente do número de erros
que a radiografia apresenta, mas sim da gravidade deste(s).
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4.2.4 Coleta, Organização

e Tratamento Estatístico dos Dados

A coleta dos dados efetuou-se através do preenchimento das células da tabela de erros
(apêndice F), com o resultado da avaliação sendo de forma excludente (o erro está ou não
presente).

Os dados foram então organizados em uma planilha de modo a permitir sua análise
estatística descritiva e comparativa, através dos testes Qui quadrado e de proporção.

5 RESULTADOS

5 RESULTADOS

Os resultados desta pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir.

Na tabela 2, observa-se a distribuição de freqüência da presença e tipos de erros
apresentados nas radiografias analisadas, segundo a clinica de origem e também na totalidade
das radiografias. A seguir, na tabela 3, analisa-se comparativamente a presença e tipos de
erros entre as clinicas estudadas através do teste de proporção.

Tabela 2: Distribuição de freqüência da presença e tipos de erros apresentados nas
radiografias analisadas segundo clinica de origem e na totalidade (n=336).
Erros

Clinica A
%

Clinica B
%

Clinica C
%

TOTAL
%

Presentes

Valor de p
0,142 NS

SIM

97,7

92,7

94,2

95,5

NÃO

2,3

7,3

5,8

4,5

Posicionamento

0,038*

SIM

96,5

88,5

91,3

93,2

NÃO

3,5

11,5

8,7

6,8

Técnicos

0,002**

SIM

48,5

32,3

27,5

39,6

NÃO

51,5

67,7

72,5

60,4

Teste Qui quadrado
NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%
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Tabela 3: Análise comparativa (valor de p) da presença e tipos de erros entre as clinicas
estudadas através do teste de proporção.
AXB

AXC

BXC

0,05 NS

0,177 NS

0,704 NS

Erro de Posicionamento

0,01*

0,095 NS

0,564 NS

Erro de Técnica

0,01*

0,003**

0,512 NS

Presença de erro

Teste de Proporção
NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%

A partir da tabela 2 e 3, é possível observar o baixo percentual de radiografias livres
de erros na totalidade das radiografias examinadas (4,5%), não havendo diferença
estatisticamente significativa entre as clinicas analisadas.

Com relação aos tipos de erros, os mais freqüentes são os erros de posicionamento,
que se apresentam em 93,2% das radiografias, enquanto os erros técnicos se apresentam em
39,6% das radiografias.

Efetuando um comparativo entre as clinicas, no que se refere aos erros técnicos,
encontra-se um maior percentual na clinica A, comparada às clinicas B (p-3,01) e C
(p=0,003).

Quanto aos erros de posicionamento, a clinica A apresenta um maior percentual do
que a clinica B (p=0,01); enquanto as clinicas A e C apresentaram semelhança neste aspecto
(p=0,095).

Entre as clinicas B e C, não há diferença estatisticamente significativa nos percentuais
de erros, tanto de posicionamento (p=0,564) quanto técnicos (p=0,512).

50

Na tabela 4, observa-se a distribuição dos tipos de erros de posicionamento segundo a
clinica de origem, sendo que, para facilitar a construção da tabela, os erros de posicionamento
são denominados de maneira simplificada, a saber: frente (paciente muito à frente do corte),
atras (paciente muito atras do corte), levantada (cabeça levantada), abaixada (cabeça
abaixada), girada (cabeça girada, desvio da linha média), inclinada (cabeça inclinada para o
lado), coluna (radiopacidade acentuada da coluna cervical), lingua (não posicionamento da
lingua contra o palato), oclusão (transpasse vertical das coroas), lábios (lábios abertos),
movimento (movimentação do paciente), avental (artefato metálico do avental de chumbo).

Tabela 4: Distribuição dos tipos de erros de posição de tomada radiográfica segundo a clinica
de origem (n=336).
Erro de

Clinica A
%

Clinica B

Clinica C

TOTAL

Vo

%

%

FRENTE

44,4

12,5

34,8

33,3

<0,0001**

ATRAS

21,1

6,3

5,8

13,7

<0,0001**

LEVANTADA

8,2

18,8

4,3

10,4

0,006**

ABAIXADA

8,2

1,0

18,8

8,3

<0,0001**

GIRADA

23

7,3

10,1

5,4

0,03*

INCLINADA

16,4

2,1

2,9

9,5

<0,0001**

COLUNA

11,1

13,5

1,4

9,8

0,026*

LINGUA

69,6

77,1

59,4

69,6

0,053 NS

OCLUSÀO

0,0

0,0

2,9

0,6

0,02*

LÁBIOS

31,0

3,1

33,3

23,5

<0,0001**

MOVIMENTO

0,0

1,0

0,0

0,3

0,285 NS

AVENTAL

0,0

0,0

1,4

0,3

0,144 NS

Posicionamento

,

Teste Qui quadrado
NS No Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%

Valor de p
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Tabela 5: Análise comparativa (valor de p) dos tipos de erro de posição entre as clinicas
estudadas através do teste de proporção.
AXB

AXC

BXC

FRENTE

<0,0001**

0,08 NS

0,179 NS

ATRÁS

0,0014**

0,004**

0,904 NS

LEVANTADA

0,01*

0,294 NS

0,006**

ABAIXADA

0,01*

0,018*

<0,0001**

GIRADA

0,05 NS

0,009**

0,025*

INCLINADA

0,0004**

0,004**

0,737 NS

COLUNA

0,557 NS

0,014*

0,006**

LÍNGUA

0,189 NS

0,130 NS

0,015*

LÁBIOS

<0,0001**

0,724 NS

<0,0001**

Erro de Posicionamento

Teste de Proporção
NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%

A partir das tabelas 4 e 5, observa-se que, do total das radiografias avaliadas, o erro de
posicionamento mais comum é o não posicionamento da lingua contra o palato (69,6%),
seguido do posicionamento do paciente a frente do corte tomográfico (33,3%)

e do

posicionamento do paciente com os lábios entreabertos (23,5%).

Na análise comparativa (tabela 5), verificou-se uma variação nos tipos de erros entre
as clinicas envolvidas no estudo.

A clinica A apresentou maior número de erros que a clinica B nas seguintes posições:
paciente muito à frente do corte (p<0,0001), paciente muito atras do corte (p=0,0014), cabeça
abaixada (p=0,01), cabeça inclinada (p=0,0004) e de lábios abertos (p<0,0001).

Apenas no erro de posicionamento com a cabeça levantada (p=0,01), a clinica B

(18,8%) superou a clinica A (8,2%).
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Há diferença entre as clinicas A e C nos erros de cabeça abaixada (p=0,018) e cabeça
girada (p=0,009), com maior número de erros da clinica C, e nos erros de posição: paciente
muito atrás do corte (p=0,004) e cabeça inclinada (p=0,004) quando a clinica A supera a C.

As diferenças entre as clinicas B e C se referem ao posicionamento do paciente com a
cabeça levantada (p=0,006), radiopacidade da coluna cervical (p=0,006), não posicionamento
da lingua contra o palato (p=0,015) sendo que nestes erros a clinica B supera a clinica C;
enquanto que no posicionamento do paciente com a cabeça abaixada (p<0,0001), cabeça
girada (v0,025), lábios abertos (p<0,0001) e a clinica C supera a clinica B.

Na tabela 6 observa-se a distribuição dos tipos de erros técnicos segundo a clinica de
origem, os quais, de maneira análoga As tabelas 3, 4 e 5, são denominados de maneira
simplificada para facilitar a construção da tabela, a saber: escuro (radiografia com muita
densidade), claro (radiografia com pouca densidade), muito contraste (radiografia com muito
contraste), pouco contraste (radiografia com pouco contraste), partículas (presença de
partículas entre o ecran e o filme), fixação / lavagem inadequadas.

Tabela 6: Distribuição dos tipos de erros técnicos segundo a clinica de origem (n=336).
Erro de Técnica

Clinica A

Clinica B

Clinica C
%

TOTAL
oyo

Valor de p

%

%

ESCURO

7,0

0,0

1,4

3,9

0,009**

CLARO

31,0

28,1

18,8

27,7

0,147NS

MUITO CONTRASTE

0,6

0,0

0,0

0,3

0,616NS

POUCO CONTRASTE

34,5

16,7

20,3

26,5

0,003**

PARTÍCULAS

1,2

1,0

0,0

0,3

FIXAÇÃO/LAVAGEM

0,0

0,0

0,0

0,0

0,673NS
_

NADEQUADAS
Teste Qui quadrado

NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%
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Tabela 7: Análise comparativa (valor de p) dos tipos de erro técnicos entre as clinicas
estudadas através do teste de proporção.

Erro de Técnica

AXB

AXC

BXC

ESCURO

0,008**

0,085 NS

0,237 NS

CLARO

0,623 NS

0,056 NS

0,169 NS

0,002*

0,03*

0,551 NS

0,924 NS

0,367 NS

0,395 NS

POUCO CONTRASTE
PARTÍCULAS
Teste de Proporção

NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%

Baseado nas tabelas 6 e 7, é possível afirmar que as radiografias com pouca densidade
(27,7%) e as radiografias com pouco contraste (26,5%), são os erros técnicos mais
encontrados dentre as radiografias examinadas, não havendo diferença significativa entre as
clinicas para o primeiro erro.

A clinica A apresenta maior número de erros do que as clinicas B e C nas radiografias
com pouco contraste (v0,002; p=0,03) e mais do que a clinica B nas radiografias com muita
densidade (v0,008).

E observada na tabela 8 a distribuição do valor de diagnóstico das radiografias
analisadas segundo a clinica de origem, a ser entendido da seguinte maneira: aceitável
(radiografias com valor diagnóstico aceitáveis), no limiar (radiografias com valor diagnóstico
no limiar da aceitabilidade) e inaceitável (radiografias com valor diagnóstico inaceitável).
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Tabela 8: Distribuição do valor de diagnóstico das radiografias analisadas segundo a clinica
de origem (n=336).
Clinica A

Clinica B

Clinica C

%

%

ACEITÁVEL

43,3

NO LIMIAR
INACEITÁVEL

Diagnóstico

%

TOTAL
yo

Valor de p

74,0

71,0

57,7

<0,0001**

42,1

25,0

21,7

33,0

0,001**

14,6

1,0

7,3

9,3

0,001**

Teste Qui quadrado
NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Signi fi cativo a 99%

Tabela 9: Análise comparativa (valor de p) do valor de diagnóstico entre as clinicas
estudadas através do teste de proporção.
Valor Diagnóstico

AXB

AXC

BXC

ACEITÁVEL

<0,0001**

<0,0001**

0,675 NS

NO LIMIAR

0,005**

0,003**

0,627 NS

INACEITÁVEL

0,0003**

0,118 NS

0,035*

Teste de Proporção
NS Não Significativo * Significativo a 95% ** Significativo a 99%

Observa-se, baseado na tabela 8, que inaceitável foi o valor diagnóstico atribuído a
9,3% das radiografias examinadas no presente estudo e 33% foram classificadas como no
limiar da aceitabilidade, o que, avaliando de outra maneira, significa que foram consideradas
aceitáveis 57,7% das radiografias, havendo variação significativa entre as clinicas avaliadas.

A partir das tabelas 8 e 9, percebe-se que a clinica A apresentou os piores percentuais
de valor diagnóstico, diferindo significativamente das clinicas B e C (p<0,0001). As clinicas
B e C tiveram 74% e 71% de aceitabilidade de suas radiografias, sendo consideradas
estatisticamente semelhantes neste aspecto.

6 DISCUSSÃO

6 DISCUSSÃO

Por apresentarem metodologia similar a esta pesquisa, os estudos seguintes são
utilizados na análise a seguir, a saber: SCHIFF et al (1986) — no qual um avaliador examinou
qualitativamente 1000 radiografias panorâmicas executadas por 2 grupos, técnicos treinados e
não treinados, na Escola de Medicina Dental da Universidade de Washington (Washington
University School of Dental Medicine) em St. Louis, EUA; RUSHTON et al (1999) — no qual
dois avaliadores examinaram qualitativamente 1813 radiografias panorâmicas, obtidas por 41
cirurgiões-dentistas (consultórios particulares) na Grã-Bretanha; RUMBERG, HOLLENDER
e ODA (1996) — no qual 3 avaliadores examinaram qualitativamente 42 radiografias
panorâmicas na Divisão de Patologia Oral da Universidade de Washington (Division of Oral
Pathology at the University of Washington) em Seattle, EUA; BREZDEN e BROOKS (1987)
— no qual um avaliador examinou qualitativamente 500 radiografias panordmicas efetuadas
em prática privada no Plano Dental Delta (Delta Dental Plan) de Michigan, EUA.

Considerando o percentual de radiografias panorâmicas livres de erros, este estudo
apresenta como resultado 4,5%, o que difere do resultado de SCHIFF et al (1986), que não
observaram erros em 20,3% das radiografias, assim como de RUSHTON et al (1999), que
chegaram ao número de 0,8% de radiografias livres de erros. Tanto os resultados desta
pesquisa como de SCHIFF et al (1986) e de RUSHTON et al (1999) podem refletir o não
treinamento adequado do operador.

Do total de radiografias panorâmicas com erros, a presente pesquisa apresenta 93,2%
com erros de posicionamento, valor semelhante aos 93,4% encontrado por BREZDEN e
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BROOKS (1987), mas que difere relativamente dos 78,2%, também do total de radiografias,
encontrado por SCHIFF et al (1986).

Dentro dos erros de posicionamento, o erro mais comum desta pesquisa foi o não
posicionamento da lingua contra o palato (69,6%), assim como para RUSHTON et al (1999),
com 71,6% das radiografias, e SCHIFF et al (1986), quando estuda o grupo de técnicos
treinados, com 34,7% da totalidade das radiografias, resultado este que, embora com valores
mais baixos que RUSHTON et al (1999) e o presente estudo, da mesma forma, o tem como o
erro mais comum.

Em segundo lugar em freqüência de erros de posicionamento, aparece, no presente
estudo, o posicionamento do paciente à frente do corte tomográfico, com 33,3% das

radiografias, enquanto para RUSHTON et al (1999), apresentam-se como erro no
posicionamento antero-posterior com 58,8% das radiografias, dando a idéia que seja a soma
dos dois erros — atrás e a frente do corte tomográfico. Se na pesquisa aqui apresentada fosse
realizado o mesmo raciocínio, teria como resultado um valor de 47,0% das radiografias.

Para a pesquisa aqui relatada, em terceiro lugar nos erros de posicionamento aparece o
posicionamento do paciente com os lábios abertos (23,5%), parâmetro este que, a principio,
não é referido como relevante em outros estudos.

Em desacordo com os resultados desta pesquisa, BREZDEN e BROOKS (1987) têm
como erro de posicionamento mais comum a radiopacidade acentuada da coluna cervical

(52,6%), seguido do não posicionamento da lingua contra o palato (47%) e borramento dos
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dentes anteriores (45,4% - provavelmente entendido como resultado do erro no
posicionamento antero-posterior).

RUSHTON et al (1999) apresentam em terceiro lugar nos erros de posicionamento a
falta de marcação dos lados direito e esquerdo (35,4%), situação esta que inviabilizaria a
utilização da radiografia por comprometer toda a interpretação no que se refere à localização
das estruturas, tanto dentro da normalidade como, eventualmente, com alterações patológicas.
Esta ocorrência não foi registrada na presente pesquisa.

Tais resultados, tanto da pesquisa aqui apresentada como nos observados pelos autores
citados acima, denotam a falta de cuidado no correto posicionamento do paciente em relação
ao aparelho, além da inadequada instrução ao paciente por parte do operador, ou
eventualmente, a inabilidade ou impossibilidade do paciente em proceder da maneira
requisitada.

Em relação aos erros técnicos, foram identificados em 39,6% das radiografias
panorâmicas avaliadas pelo presente estudo, enquanto que para SCHIFF et al (1986), os erros
técnicos foram encontrados em 13,9% do total das radiografias panorâmicas analisadas. JA
para BREZDEN e BROOKS (1987), os erros técnicos, entendidos por estes autores na
verdade como erros de processamento, ficaram com o alto percentual de 88,2% da totalidade
das radiografias panorâmicas.

Dentro dos erros técnicos, os erros mais comuns na pesquisa aqui apresentada foram
as radiografias com densidade baixa (27,7%), com resultados muito próximos das radiografias
com pouco contraste (26,5%). Para SCHIFF et al (1986), o erro técnico mais freqüente
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também foi relativo a radiografias com densidade baixa (7,3%), com a ressalva de que o
percentual encontrado é bem menor. Já para BREZDEN e BROOKS (1987), as radiografias
com densidade baixa se apresentaram em 19,4% das radiografias analisadas.

Todavia, em desacordo com o presente estudo, RUSHTON et al (1999) obtiveram, em
relação aos erros técnicos, em primeiro lugar a presença de partículas entre o ecran e o filme
(70,8%), na seqüência a presença de marcas da processadora automática (41,5% - categoria
não computada no presente estudo), radiografias com muita densidade (39,7%) e, somente
então, radiografias com baixo contraste (39,4%).

Estes resultados, relativos aos erros técnicos, refletem o descuido no manuseio dos
filmes por parte dos operadores, bem como a falta de cuidado na seleção correta dos fatores
de exposição relativos ao paciente e/ou falhas no processamento radiográfico.

Considerando a confiabilidade dos dados ao longo da coleta dos dados deste estudo,
foi efetuado em uma determinada fase da coleta dos dados, o teste de concordância ajustada
(teste Kappa) para o valor diagnóstico, cujo resultado foi 0,66 — considerado de boa
concordância de acordo com PEREIRA (1995), já que este resultado situa-se entre 0,61 e
0,80.

Levando-se em consideração o valor diagnóstico, este foi considerado aceitável em
57,7% das radiografias panorâmicas, no limiar da aceitabilidade em 33,0% das radiografias
panorâmicas e inaceitável em 9,3% das radiografias panorâmicas avaliadas no presente
estudo.
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Analisando os resultados de valor diagnóstico para as clinicas separadamente, a clinica
A apresentou os piores percentuais de valor diagnóstico, diferindo significativamente das
demais, com 43,3% das radiografias consideradas com valor diagnóstico aceitável (clinica B
p<0,0001, clinica C p<0,0001), 42,1% no limiar da aceitabilidade (clinica B p=0,005, clinica
C p=0,003) e 14,6% inaceitáveis (clinica B p=0,0003).

As clinicas B e C obtiveram, respectivamente, 74,0% e 71,0% de aceitabilidade de
suas radiografias (7=0,675), além de 25,0% e 21,7% das radiografias no limiar da
aceitabilidade (p=0,627), sendo consideradas estatisticamente semelhantes nestes aspectos.
Não obstante a isto, é possível afirmar que, no tocante ao valor diagnóstico, a clinica com
melhores resultados foi a clinica B, pois apresenta o menor percentual de radiografias
consideradas inaceitáveis (1,0%), comparado As clinicas A (p=0,0003) e C (p=0,035).

Neste raciocínio, da aceitabilidade diagnóstica, BREZDEN e BROOKS (1987)
encontraram os seguintes resultados para as radiografias panorâmicas avaliadas: 73%
aceitáveis, 8,8% no limiar da aceitabilidade (usando os termos: diagnóstico duvidoso,
marginal) e 18,2% inaceitáveis.

De maneira análoga a esta pesquisa, BREZDEN e BROOKS (1987) consideraram
mais importante a severidade dos erros do que o número destes na determinação da
aceitabilidade diagnóstica (valor diagnóstico).

Sendo assim, uma radiografia com erro pode ser considerada com valor diagnóstico
aceitável, desde que este erro seja de pequena magnitude, não interferindo na visualização de
estruturas anatômicas e possibilitando seguir o protocolo de interpretação para chegar sem
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dificuldade ao diagnóstico daquele caso em questão. Quando o erro encontrado na radiografia,
único ou múltiplo, tornar inviável a avaliação diagnóstica desta, passa a determinar um valor
diagnóstico inaceitável, ou seja, indica-se a repetição da tomada radiográfica pois esta
radiografia não contribui para a interpretação do caso.

7 CONCLUSÕES

7 CONCLUSÕES

perceptível que a pesquisa está plenamente justificada diante dos objetivos
alcançados nos resultados obtidos. Foram observados erros na maioria das radiografias
panorâmicas avaliadas (95,5%), ou seja, é pequeno o percentual de radiografias consideradas
excelentes, estando totalmente livre de erros (4,5%). Estes dados fundamentam uma urgente
revisão nos Programas de Controle de Qualidade das clinicas analisadas.

Observação importante é que grande parte dos erros aqui encontrados são classificados
como erros de posicionamento (93,2%), sendo os mais comuns o não posicionamento da
lingua no palato, o posicionamento do paciente a frente do corte tomografico e manutenção
dos lábios abertos. Estas ocorrências poderiam ser reduzidas se cuidados no correto
posicionamento do paciente em relação ao aparelho, bem como adequada instrução ao
paciente por parte do operador, fossem realizados. Eventualmente estes erros podem ser
resultados de inabilidade ou incapacidade do paciente em proceder da maneira esperada.

Além desses, os erros na seleção dos fatores de exposição e/ou de processamento,
classificados como erros técnicos, são notados em 39,6% das radiografias analisadas,
principalmente no que se refere a radiografias com pouca densidade e/ou pouco contraste. E
possível inferir deste resultado que o alto percentual dos erros técnicos se reflete do descuido
em relação ao manuseio dos filmes por parte dos operadores ou na seleção correta dos fatores
de exposição específicos do paciente. Erros que poderiam ser minimizados pelo treinamento
adequado do operador.
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Analisando os resultados de valor diagnóstico para as clinicas separadamente, a clinica
A apresentou os piores percentuais de valor diagnóstico, diferindo significativamente da
clinica B e da clinica C, com 43,3% das radiografias consideradas com valor diagnóstico
aceitável (p<0,0001, p<0,0001), 42,1% no limiar da aceitabilidade (p=0,005, p=0,003), e
14,6% inaceitáveis (p=0,0003, p=0,118 — somente neste aspecto a clinica A não tem resultado
com diferença estatisticamente significativa da clinica C).

As clinicas B e C obtiveram, respectivamente, 74,0% e 71,0% de aceitabilidade de
suas radiografias (p=0,675), além de 25,0% e 21,7% das radiografias no limiar da
aceitabilidade (p=0,627), sendo consideradas estatisticamente semelhantes nestes aspectos.
Ainda assim, é possível afirmar que a clinica com melhores resultados para o valor
diagnóstico foi a clinica B, pois apresenta o menor percentual de radiografias consideradas
inaceitáveis (1,0%), comparado as clinicas A (p=0,0003) e C (p=0,035).

Apesar desses dados, a maior quantidade de radiografias eram oriundas da clinica A.
Sem objetivar generalizar, pode-se perceber que os cirurgiões-dentistas "não radiologistas"
levam em consideração outros fatores na indicação da realização das radiografias solicitadas,
além da qualidade da imagem obtida, como por exemplo a localização da clinica radiológica,
o custo deste serviço, ou mesmo por falta de conhecimento mais especifico da técnica, no que

diz respeito as indicações e limitações da radiografia panorâmica.

interessante enfatizar que, mesmo que contenha algum erro, uma radiografia pode
ser considerada com valor diagnóstico aceitável, desde que este erro seja de pequena
magnitude, ou seja, não grave o suficiente para interferir na visualização das estruturas
anatômicas, possibilitando seguir o protocolo de interpretação, chegando sem dificuldade ao
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diagnóstico daquele caso em questão. No momento em que este erro, que pode ser múltiplo ou

não, tornar inviável a avaliação diagnóstica da radiografia, esta última passa a ter valor
diagnóstico inaceitável, pois não contribui para a interpretação do caso.

Tendo esta pesquisa como objeto de estudo uma amostra das radiografias panorâmicas
realizadas em algumas das clinicas radiológicas da Grande Florianópolis, serve de ponto de
partida para que seja realizada, em estudos futuros, uma avaliação qualitativa da Grande
Florianópolis como um todo, representada por um espectro maior de clinicas radiológicas, a
fim de que se tenha posse de dados mais seguros para representar uma visão global e com
critérios de proporcionalidade deste universo.

Ainda assim, cabe ressaltar a relevância deste estudo, na medida em que permite
alertar a classe odontológica da necessidade da implementação de um Programa de
Certificação de Qualidade em Radiologia, pois somente a partir da realização de um controle
de qualidade mais rigoroso, além de um maior treinamento dos operadores, é possível
assegurar radiografias com alta qualidade, ou seja, que apresentem informações diagnósticas
Ateis ao cirurgião-dentista e confiáveis como auxilio no planejamento para a realização do
tratamento ao paciente.
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Apêndice A — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Meu nome é Giuliano Fernandes e estou desenvolvendo a pesquisa Radiografia
panorâmica — controle de qualidade, com o objetivo de avaliar a radiografia panorâmica

que compõe a sua documentação ortodõntica inicial. Este estudo é necessário pois somente a
partir de radiografias de boa qualidade é possível planejar e realizar seu tratamento
ortodiintico. Isto não traz qualquer risco ou desconforto, uma vez que a radiografia já foi
efetuada, portanto só traz beneficios. Se você tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou
não quiser mais fazer parte do mesmo, pode entrar em contato pelo telefone 2484844. Se
você estiver de acordo em participar, posso garantir que as informações fornecidas serão
confidenciais e só serão utilizados neste trabalho.

Assinaturas:
Pesquisador principal

Giuliano Fernandes

Pesquisadora responsável

Inês Vilain

Eu,

fui

esclarecido

sobre a pesquisa Radiografia panorâmica — controle de qualidade e concordo que meus
dados sejam utilizados na realização da mesma.

Florianópolis,

Assinatura:

Responsável por:

/

/2003.

RG:
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Apêndice B — Declaração da responsável pela instituição origem das radiografias

Consultório Odontológico Dra Michelini Cherem

Rua Osni Melo, 84. Estreito. Florianópolis
Fone 248-4844

DECLARAÇÃO (responsável pela instituição)

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, objetivando atender as
exigências para a obtenção de parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, e
como representante legal da Instituição, tomei conhecimento do projeto de pesquisa:
Radiografia panorâmica — controle de qualidade, e cumprirei os termos da Resolução CNS
196/96 e suas complementares, e corno esta instituição tern condição para o desenvolvimento
deste projeto, autorizo a sua execução nos termos propostos.

Florianópolis, 01 / 08 / 2003.

cy-Zo!

C
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conselho Nacional de Saúde
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP _
FOLHA DE

ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Projeto de Pesquisa:

Radiografia panorâmica - controle de qualidade
2. Area de Conhecimento (Ver relação no verso)

4. Nível: (Só áreas do conhecimento 2 a 4)

3. Código:

4.02

Odontologia
5. Área(s) Temática(s) Especial (s) (Ver fluxograma no verso)

D
7. Ease: (S6 area tennitica 3) I( ) II ()

6. Código(s):

ino wo

Grupo III
Não se enquadra
s. unitermos: radiogra fi a panorâmica, controle de qualidade, avaliação.
9. Número de sujeitos

350 Tow': 350

No Centro:

SUJEITOS DA PESQUISA
10. Grupos Especiais: <18 anos(X) Portador de Deficiência Mental ( ) Embrião/Feto ( ) Relação de
Dependência (Estudantes, Militares, presidiários, etc. ) ( )
Outros ( ) Não se aplica ( )

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Inês Vilain

11. Nome:

12. Identidade:

275.658-7

14. Nacionalidade:

13. CPF.:

298.695.879-68

20. CEP:
88015-701

is. Profissão: Professora

Brasileira
_

16. Maior Thular,lio:

Mestre

18. Instituição a que pertence:

17. Cargo:

19. Endereço (Rua, n.'):

Av. Rubens de Arruda Ramos, 1950. Apto 701.

Assistente II

23. Fone: (48)

' 21. Cidade:

9961 3666
-

Florianópolis

22. U.F. SC

24. Fax: 25. E-mail: ivilain@newsite.com.1

UFSC

Termo de Compromisso:
Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas Complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletai
exclusivamente para os fms previstos no protocolo e a publicar OS resultados sejam eles voráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condo(
cientifica do projeto acima
(----\,
1,1
Data: Oh /

(4,a4
/Q-

.CU/?
'

08, 2003

Assinatura
INSTITUIÇÃO ONDE SERA REALIZADO
26. Nome:

Consultório Odontológico Michelini Cherem

29. Enderego (Rua, n.°):
30. CEP: 88075-590

27. Unidadei Orgão: 28. Participação Estrangeira: Sim ( )

Não ( X)

33. Fone:

Rua Osni Melo, 84. Estreito.
1 31. Cidade:

(48) 248-4844

Florianópolis

32. U.F. SC

34. Fax.: -

35. Projeto Multicintrico: Sim ( )
Não ( X ) Nacional ( ) Internacional ( ) (Anexar a lista de todos os Centros Participantes no Brasil)
responsável
pela instituição): Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e 31
Termo de Compromisso (do
Complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento deste projeto, autorizo sua execução.
• O.°i
Cargo
Nome:
Michelini Cherem

Data: : Oh /

--/:-

/,. /:.„.,.
.....,- .. s. .

08i 2003

01

c.v4 o0

G

Assinatura
PATROCINADOR

Nile se optics ( X )

36. Nome:

39. Endereço:

37. Responsável:

40. CEP:

COMITÊ DE ÉTICA EMPESQUISA - CEP
17. Conclusão: Aprovado ( _sr )
46. Registro no CEP:
Data:'.

42. U.F.
1 44. Fax.:

43. Fone:

38. Cargo/Função
45. Data de Entrada:

1 41. Cidade:

1 / (C'

48. MU Aprosado (

Data:

/ f . -:'

49. Relatório(s) do Pesquisador responsável previsto(s) para:

Data:
Encaminho a CONEP:

50. Os

dodos neintat peca registro (A)

52. Data • <1• ‘ / (_:1 / ' --54. N° Expediente:

55. Processo:

51. CI projeto para apreciação

tj

/

/

Data

53. Coordenador/Nome
roja. Vera Lpcit4 Bosç
no
i c H/U

Assinatura
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA - CONEP
56. Data Recebimento:
57. Registro no CONEP:

/
Anexar o parecer
A consubstanciado
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARNA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: ES040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 234-1755 - FAX (048) 234-4069

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS

Parecer Consubstanciado

Projeto n°: 173/03.
Titulo do Projeto: Radiografia Panorâmica - Controle de Qualidade

Pesquisador Responsável: Inês Vilain (orientadora) e Giuliano Fernandes (pesquisador
principal).
Instituição onde será realizado o estudo: Ambulatório de Radiologia Odontológica da UFSC.
Data de apresentação ao CEPSH: 29.08.03
Objetivos: Consta no resumo do Projeto os seguintes objetivos: a) Efetuar um controle de
qualidade em radiografias panorâmicas já executadas em clinicas radiológicas da Grande
Florianópolis e submetidas ao controle de qualidade da própria clinica; b) Avaliar possíveis
erros na execuçao e/ou processamento de tais radiografias, a partir de parâmetros utilizados
em estudos anteriores descritos na literatura.
Sumário do Projeto: Para atingir os objetivos propostos serao utilizadas 350 radiografias
panorâmicas que fazem parte do arquivo com documentaçoes yrtod&it.icas iniciais do
consultório odontológico da cirurgia-dentista Michelini Cherern, localizado nesta Capital.
Trata-se de radiografias executadas em diferentes clinicas radiológicas da Grande
Florianópolis e que integram o arquivo do referido consultório. A avaliaçao a ser realizada
conforme procedimentos indicados no projeto ser á nas dependências do Departamento de
Radiologia Odontológica da UFSC, em ambiente com condiçoes adequadas à visualizaçao de
radiografias, com negatoscópio próprio para este fim e luminescência dentro dos padroes
preconizados na literatura, conforme informaçao contida no resumo do projeto. Esta parte da
pesquisa estará a cargo de uma mestranda em Radiologia Odontológica e de um aluno de
Especializaçao na mesma area. Serao avaliados erros técnicos na execuçao de radiografias
panorâmicas e erros de processamento radiográfico. Os proponentes esperam obter, entre
outras coisas, uma idéia da qualidade das radiografias panorâmicas realizadas na Grande
Florianópolis. Esclarecem, também, que nao haverá participaçao direta de sujeitos nesta
pesquisa e tampouco beneficios imediatos para participantes, uma vez que os pesquisadores
utilizarao radiografias de arquivo. Para utilizá-las, contudo, indicam o procedimento a ser
adotado para a obtençao do consentimento. M anifestam a convicçao de que os resultados do
estudo serao relevante para a categoria de odontólógns
Comentários frente à Resolução CNS 196/96 e complementares: 0 Projeto apresentado -atende
as recomendaçoes éticas; encontra-se bem elaborado e instruido com as declaraçoes exigidas,
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARNA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - Sc
TELEFONE (048) 234-1755 - FAX

(048) 234-4069

incluindo um modelo claro de TCLE. A qualificaçao acadêmica dos proponentes revela
domínio da especialidade. Recomendamos a aprovacao.
Parecer do CEPSH:
( x) aprovado
( ) reprovado
( ) com pendência (detalhes pendência)*
( ) retirado
( ) aprovado e encaminhado ao CONEP
Informamos que o parecer dos relatores foi aprovado por unaimidade, em reunido deste
Comitê na data de
Florianópolis, 29 de setembro de 2003

j

IA

art 6100-0

Vera Lucia Bosco
Coordenadora do CEPSH
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Apêndice E — Declaração da pesquisadora responsável e do pesquisador principal.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO (pesquisadora responsável)

Declaro que no desenvolvimento do projeto de pesquisa
Radiografia panorâmica — controle de qualidade, cumprirei os termos da Resolução CNS

e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados
exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles
favoráveis ou não. Declaro, ainda, que não há conflitos de interesses entre os pesquisadores e
196/96

participantes da pesquisa. Aceito as responsabilidades pela condução cientifica do projeto em
questão.

Florianópolis, 01/08/2003.

Inês Vilain
(Pesquisadora Responsável / Orientadora)

Giu

no Fernandes

(Pesquisador Principal / Orientando)

APÊNDICE F Tabela de coleta dos dados
—

Falhas \ Película
Posicionamento
Paciente muito A frente do corte
Paciente muito atras do corte
Cabeça levantada
Cabeça abaixada
Cabeça girada
Cabeça inclinada p/ o lado
Radiopac. da coluna cervical
Lingua não tocando o palato
Transpasse vertical das coroas
Lábios abertos
Movimentação do paciente
Avental de chumbo

folha 01-25

Data:

Examinador: Giuliano Fernandes
001

002

003

004

005

006 007

008

009 010 011

013

012

Erros Técnicos
Muita densidade (filme escuro)
Pouca densidade (filme claro)
Muito contraste
Pouco contraste
Partículas entre filme e ecran
Fixação / lavagem inadequadas
_
Valor diagnóstico
Aceitável
No limiar
Inaceitável
Radiografia LIVRE de erros

014 015

016

017

018

019

020 021

022

023

024 025

