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RESUMO

O propósito desta pesquisa foi analisar radiografias intrabucais, realizadas por alunos e
técnicos no ambulatório de radiologia do curso de graduação em Odontologia da
Universidade Federal de Santa Catarina, entre 1997 e 1999. Para a avaliação, 2.298
radiografias intrabucais foram submetidas a um exame de controle de qualidade, onde urn
observador localizava os erros presentes. Partindo desta avaliação, as radiografias foram
classificadas em "excelentes, aceitáveis ou inaceitáveis", conforme a possibilidade de obter-se
um diagnóstico com a imagem apresentada. Das 2.298 radiografias, 150 foram classificadas
como excelentes, o que implica em 6,5% das radiografias analisadas. 44,7% foram
classificadas como aceitáveis, ou seja, apresentavam erros, mas tinham condições de serem
usadas para o diagnóstico. Como inaceitáveis, foram classificadas 48,8%, ou seja, 1.122
radiografias. Dessas 2.298 radiografias, 2.079, ou 90,5% foram realizadas pela técnica
periapical e 219, ou 9,5% pela técnica interproximal. 40,0% das radiografias intrabucais
consideradas aceitáveis apresentaram nesta categoria erros de baixa densidade como os mais
freqüentes, e em seguida, estão erros de posicionamento de filme, ocorridos em 17,3% das
radiografias analisadas. Das radiografias consideradas inaceitáveis, 55,3% apresentaram baixa
densidade e 24,1% tiveram erros de processamento, com manchamento da película. Através
desta pesquisa pode-se concluir que erros em radiografias intrabucais são bastante freqüentes.
Se levarmos em consideração a indicação e a relevância do exame radiográfico intrabucal,
podemos perceber que existe uma deficiência na qualidade das imagens feitas. Assim, este
estudo justifica a importância da implantação dos programas de "controle de qualidade" nas
clinicas de radiologia, principalmente em se tratando de alunos e técnicos.
Palavras-chave: Radiografia intrabucal, controle de qualidade, erros.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyse intrabucal radiographs acquired by either
undergraduates or technicians in the radiology ambulatory of the Dentistry in the Federal
University of Santa Catarina, from 1997 to 1999. In total, 2298 intrabucal radiographs were
subjected to quality control error screening. Radiological images were then classified into
excellent, acceptable or unacceptable according to each one's diagnostic value. From all 2298
images, 150 (6.5%) were excellent; 44.7% were considered acceptable, i. e., with good
diagnostic value despite showing some errors and 48.8% (1,122 images) were classified as
unacceptable. 2,079 (90.5%) were registered using the interproximal technique. 40% of all
acceptable intrabucal radiological images have showed low density errors, the most frequent
error seconded by film positioning mistakes (17.3%). From all unacceptable radiological
images, 55.3% had low density errors and 24.1% showed processing errors and subsequent
film staining. Our results show that mistakes in inrrabucal radiological images are frequent.
Considering how often they are prescribed and the relevance of intrabucal radiologic
procedure, a lack in image quality is apparent. This study corroborates the importance of
implementing quality control programs in radiology clinics, aiming specially for
undergradutates and technicians.
Keywords: Intraoral radiography, quality control, errors.
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I INTRODUÇÃO

Todo atendimento realizado, seja na área da saúde ou em qualquer outro campo do
mercado atual, deve seguir um rígido controle de qualidade. Cada vez mais os profissionais
têm se preocupado com o aprimoramento de seus produtos, buscando superar seus resultados.
Dentro da radiologia odontológica não pode ser diferente, visto que se deve levar em
consideração o grande comprometimento que envolve esta especialidade. Muitas vezes, do
exame radiográfico depende todo um tratamento e suas conseqüências, como por exemplo a
ortodontia. As radiografias servem como parâmetro para o plano de tratamento, então é de
extrema importância que o exame radiográfico seja o mais fidedigno possível, relatando a real
situação do paciente naquele determinado momento.
Sabe-se que a alta qualidade das radiografias intrabucais depende de inúmeros fatores,
como por exemplo, a escolha do aparelho para obtenção das radiografias, os filmes utilizados,
o treinamento técnico do operador, até as condições em que a imagem foi obtida, como a

colaboração do paciente e o processamento da película. Podemos destacar o posicionamento
do filme, sendo uma das tarefas mais difíceis e que muito interfere no resultado final. Como
solução, o uso do posicionador tem se mostrado uma eficiente maneira de facilitar esta etapa
do exame radiográfico.
Outro fator que interfere na qualidade radiográfica são as angulações verticais

e

horizontais, pois estes erros freqüentemente ocorrem e conforme as pesquisas apontam, são
responsáveis por grande quantidade de repetições, onde temos o posicionador novamente
como uma alternativa para evitar esta ocorrência.
Não podemos, de maneira alguma, deixar de citar erros que ocorrem durante a etapa de
processamento da película, pois são bastante comuns e resultam numa baixa qualidade
radiográfica. Imagens inapropriadas para o diagnóstico podem ser resultantes de inúmeros

fatores que ocorrem nesta etapa, dentre eles os mais prejudiciais são os relacionados aos
líquidos processadores, ou seja, químicos em temperatura ou concentração inadequada, ou
erro no tempo dos banhos. A adequação da luz na câmara escura é importante, tanto por uso
de filtro de segurança conforme o indicado como por eliminação de vazamentos indesejados
de luz branca.

0 correto manuseio da película deve ser levado em consideração, pois assim evitam-se
marcas que podem interferir no diagnóstico, mascarando imagens importantes ou confundindo
o profissional.
Por serem muitas as etapas que devem ser observadas e corretamente executadas
durante a tomada radiográfica, deve haver uma grande preocupação em se fazer o controle de
qualidade, e mais do que isso, é importante que este seja uma constante em nossos exames
para que o diagnóstico, que é a real finalidade da radiografia, seja sempre o mais correto,
evitando tratamentos inadequados ou prevenindo que doenças se estabeleçam ou se agravem.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Radiografia I ntrabucal

Para Freitas et al. (2000), as radiografias intrabucais são tomadas radiograficas onde o
filme, durante a exposição, é posicionado no interior da cavidade bucal.
Segundo White et al. (2001), técnicas periapicais, interproximais e oclusais são as
formas de exames radiograficos mais comuns dentro da radiologia intrabucal. Estas

avaliações freqüentemente registram informações sobre a condição em que se encontra o
paciente naquele determinado momento e sempre devem ser usadas como complemento do
exame clinico.

0 método radiográfico intrabucal é indispensável ao profissional de odontologia
(TAVANO et al., 1996).
Freitas et al. (2000) também ratificam a "inegável importância do exame radiografico

intrabucal no processo de elaboração do diagnóstico de alterações na cavidade bucal, e deve
ser usado como meio semiotécnico auxiliar, somado ao exame clinico e aos outros exames
complementares".

Matheus et al. (2000) consideram o exame radiográfico como fator imprescindível na
complementação da maioria dos exames clínicos. A imagem radiografica deve proporcionar
condições para que o diagnóstico seja preciso, contribuindo para o planejamento de futuras
intervenções.
Freitas et al. (2000) cita o trabalho de Tonunazi, onde há vários depoimentos de
estudiosos que confirmavam o valor do exame radiográfico no estabelecimento do

diagnóstico,

enumerando inclusive

doenças sistêmicas cujas repercussões

maxilomandibulares são detectadas inicialmente em exames radiográficos de rotina.
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Segundo White e Pharoah (2000), a radiografia periapical pode ser considerada a técnica
radiográfica intrabucal em que a imagem deve conter todo o dente ou o grupo de dentes que
será analisado, ou seja, devem ser visualizadas toda a coroa

e raiz, incluindo a regido

periapical, respeitando-se uma margem de segurança de 2mm no contorno da imagem. Em

suma, definem a radiografia periapical como aquela que expõe coroa, raizes e osso alveolar
peridental.

A técnica interproximal tem sido usada na prática dental por 90 anos, sendo largamente
utilizada no diagnóstico de cárie proximal. Idealmente, o longo eixo central do filme coincide
com o plano oclusa!, permitindo que ambas coroas de pré-molares ou molares de maxila e
mandíbula além do osso interdental sejam visualizadas (CHARDWICK e DUMMER, 1998;

WHITE e PHAROAH, 2000).
Chardwick e Dummer (1998) ainda afirmam que o raio central do feixe de raios-X deve

ser perpendicular a película radiográfica, com uma angulação vertical poddlica de 5 a 8 graus
para compensar a curva ascendente entre dentes superiores e inferiores.

2.2

Qualidade Radiográfica

Segundo Freitas et al. (2000), para que se possa "interpretar um exame radiográfico com
precisão, é importante que se tenha qualidade radiográfica", que pode ser definida como a

imagem que apresenta a menor distorção, uma densidade radiográfica média e um contraste
adequado.
Jensen (1978) já considerava que erros técnicos em radiografias intrabucais introduzem
variações na imagem bucal que podem resultar em erros de diagnóstico e afetar a qualidade

do tratamento dental.
Para Potchen (1998), controlar a precisão do diagnóstico por imagem significa dar
atenção a toda cadeia de eventos do processo de diagnóstico. Neste processo estão incluídas a
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geração da imagem, a percepção desta, a interpretação da percepção e a comunicação da
interpretação. Esta é a cadeia clássica de informação, que quanto mais correta, menor a
incerteza no diagnóstico. Se a interpretação da imagem foi realizada sobre uma radiografia de
boa qualidade, com certeza serão minimizadas as chances de erros nos elos desta cadeia, após
a geração da imagem.
Paula e Fenyo-Pereira (2001) conceituam qualidade radiográfica como "a utilização da
menor dose de radiação necessária para obter a imagem, avanço tecnológico dos aparelhos,
filmes de melhor qualidade e a obtenção de uma excelente imagem radiográfica".
Para Tavano et al. (1996), a imagem obtida deve ser de excelente qualidade,
demonstrando ótimo detalhe, minima distorção, densidade e contrastes médios.
Homer (1992a) define a garantia de qualidade como "uma tentativa organizada por
profissionais para assegurar a produção de ótimas radiografias, que venham a fornecer
diagnósticos adequados com o mínimo custo e a menor dose de radiação possível para o
paciente".
Isto é ratificado por Whaites e Brown (1998), Goren et al. (2000) e White et al. (2001),
quando relatam que o grande objetivo da imagem radiográfica intrabucal é produzir imagens
de alta qualidade de estruturas bucais com a minima dose de radiação para o paciente.
Para Szymkowiak et al. (1995), "bom padrão em técnicas radiográficas

e

processamentos são os principais determinantes da qualidade radiográfica bucal. Contudo,
existem evidências de que a padronização na prática dentária geral é muitas vezes deficiente".
Winstanley (1994), Rushton e Homer (1995), Whaites e Brown (1998) e Yakoumakis et
al. (2001) também apontam que apesar do objetivo da radiografia ser sempre o de produzir
alta qualidade em técnica periapical. Estudos de avaliação das imagens produzidas nos
consultórios tem demonstrado que a qualidade das radiografias são freqüentemente de baixo
padrão.
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2.3

Características Radiográficas que Interferem na Qualidade

Radiogrifica

Os fatores que interferem na qualidade são os mais variados possíveis. Segundo Whaites
e Brown (1998), podem estar relacionados à situação do equipamento, ao treinamento do

pessoal técnico, ao método de trabalho, à condição da câmara escura, ao receptor de imagens
e ao processamento.

Yakoumakis et al. (2001) corroboram com estes fatores e destacam a técnica de
obtenção da imagem e processamento inadequado do filme como os fatores que mais podem
interferir na qualidade da radiografia.
Spyrides et al. (2001) citam vários fatores que afetam a qualidade da imagem, que
podem estar relacionados ao aparelho de raios-X (quilovoltagem, miliamperagem, tempo de
exposição, colimação, filtração, tipo de cilindro localizador), e/ou aos materiais e técnicas
radiográficas empregadas (filmes e posicionadores). Além destes, a proteção direta do
paciente (avental e colar plumbiferos), do profissional e pessoal auxiliar (paredes blindadas,
biombos de proteção, distanciamento do aparelho nas áreas de segurança) são importantes
para realizar radiografias com um mínimo de exposição. Os fatores que diminuem a
exposição ao paciente, também reduzem a do profissional e pessoal auxiliar. Por fim, um
processamento adequado da radiografia se faz necessário.
No estudo da qualidade da imagem radiográfica, Horner (1992a) mensiona os seguintes
critérios para se estudar a qualidade da imagem: operador técnico, aparelho de raios-X,
receptor de imagem, ambiente da câmara escura e processamento do filme.
Eliasson et al. (1990) consideram uma radiografia satisfatória aquela que não apresenta
erros. Entre os principais erros, citam a não visualização total do dente em questão na
radiografia periapical, como por exemplo, o corte do ápice radicular ou da coroa dental, erros
de colimação ou de posicionamento do filme, falhas no processamento, angulação vertical ou
horizontal, ou, erros nos fatores de exposição. Nas radiografias interproximais, a maioria dos
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erros encontrados ocorre pela não visualização do osso marginal da crista alveolar, seguidos
de erros da angulação horizontal, de colimação do feixe, de exposição ou no processamento
do filme.
Kaffe et al. (apud TAMBURUS, 1997) citam como fatores que interferem na qualidade
radiográfica a angulação, quilovoltagem, a velocidade e granulação do filme usado na tomada
radiográfica e o processamento da imagem.
Chardwick e Dummer (1998) dividem os fatores que afetam a qualidade do diagnóstico

de radiografias interproximais em três quesitos: a qualidade da imagem, fatores técnicos e
erros psicológicos. Para os autores, a qualidade da imagem envolve os fatores de contraste,
densidade, definição, forma e tamanho da imagem.

2.3.1

Densidade Radiogrcifica

Densidade é um termo usado para definir o grau de escurecimento do filme
(CHARDWICK e DUMMER, 1998; RUSHTON e HORNER, 1995).

Segundo Chardwick e Dummer (1998), "uma imagem precisa ter densidade suficiente
para ser observada em um negatoscópio, mas não deve ser tão escura que áreas com ou sem
objetos não possam ser diferenciados".
Em radiografias periapicais é importante que se possa distinguir esmalte de dentina em
toda a superfície da coroa e na raiz dental, dentina de ligamento periodontal, osso alveolar e
estruturas anatômicas; em radiografias interproximais, partes da coroa, da raiz e da crista
óssea alveolar devem ser distinguíveis (SZYMKOWIAK et al., 1995).
Chardwick e Dummer (1998) incluem nos fatores que afetam a densidade radiográfica

de maneira direta: kilovoltagem, miliamperagem, tempo de exposição, sensibilidade do filme,
tempo de revelação e temperatura dos líquidos reveladores. 0 tempo de fixação, a espessura
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do objeto radiografado e a distância entre tubo de raio-X e filme são incluidos nos fatores que
afetam a densidade de maneira indireta.
White e Pharoah (2000) também citam como fatores de baixa densidade a utilização de
solução reveladora diluída demais, ou contaminada (degradada).
Na pesquisa publicada por Consolo et al. (1990), compararam-se radiografias feitas por
alunos em 1986, com radiografias feitas pelos mesmos alunos, um ano depois. Observou-se
que os autores consideraram baixa densidade como subexposição, e ocorreu em 0,74% em
1986 e em apenas 0,25% em 1987.
A Figura 2.1 ilustra um exemplo de radiografia com densidade alta e densidade baixa.

(a)

(b)

Figura 2.1 (a) Radiografia com alta densidade radiográfica (b) Radiografia com baixa densidade
radiográfica.

2.3.2

Contraste

0 contraste é a variação de densidade percebida como graus de cinzas em diferentes
regiões do filme (RUSHTON e HORNER, 1995).

Uma imagem com contraste adequado deve apresentar uma quantidade intermediária de
tons de cinza, o que favorece a visualização das imagens radiográficas, ou seja, nem escala
alta onde existem muitos tons de cinza intermediários e nem escala baixa, onde são poucos os
tons de cinzas, variando bruscamente entre o branco e o preto. Um filme com baixo contraste
apresenta muitos tons de cinza entre o branco e o preto, ou seja, escala longa de contraste
(FREITAS et al., 2000; CHARDWICK e DUMMER, 1998).
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Segundo Szymkowiak et al. (1995), "erros de contraste dificultam a diferenciação das
diferentes estruturas representadas em uma radiografia".
Quanto maior a kilovoltagem, isto 6, quanto maior a energia do fóton, maior poder de
penetração dos raios- X, resultando numa escala maior de tons de cinzas, diminuindo o
contraste. Dentre outros fatores que também influenciam no contraste radiográfico, podemos
citar o objeto a ser radiografado, que conforme sua densidade, espessura e número atômico
podem aumentar ou diminuir o contraste da imagem. 0 tipo do filme radiográfico, sua curva
característica e a densidade óptica do filme, também estão relacionados com o contraste

radiográfico (WHAITES, 1996).
Whaites (1996) também cita o velamento da imagem radiográfica como causa da
diminuição da escala de contraste da imagem. A radiação indesejada que atinge o filme, como
a radiação que vem do próprio paciente durante a exposição, resulta em densidade extra, o que
reduz o contraste da radiografia. 0 uso de filtros inadequados de segurança no interior da
câmara escura, o armazenamento dos filmes são, dentre outros fatores, causadores de
velamento do filme. A Figura 2.2 (a) traz um exemplo de radiografia com baixo contraste, e a
Figura 2.2 (b) traz um exemplo de radiografia da odontopediatria, com alto contraste.

(a)

(b)

Figura 2.2 (a) Radiografia com baixo contraste (b) Radiografia com alto contraste.
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2.3.3 Posicionamento do Filme

Segundo Freitas et al. (2000):

"0 correto posicionamento do filme implica na colocação do
mesmo no paciente, de modo que o lado de exposição esteja
voltado para o feixe de raio-X. Para os pré-molares e molares, o
longo eixo do filme deve estar paralelo ao plano oclusal e
perpendicular ao plano incisal quando se radiografa caninos ou
incisivos. Outro aspecto importante é "a colocação do filme
abrangendo os dentes de cada regido a ser examinada,
ultrapassando a face oclusal ou incisal cerca de 4 a 5 mm".

Para Petrikowski et al. (1998), a projeção periapical deve disponibilizar a imagem da
raiz do dente radiografado como um todo, assim como sua coroa. Em relação As radiografias
interproximais, os autores salientam que a crista óssea alveolar de ambas as arcadas deve estar
projetada.
Whaites (1996) afirma que a regido a ser examinada deve estar posicionada no centro da
película, o autor também salienta que os dentes radiografados deverão apresentar, na imagem
radiográfica, uma margem superior e inferior de 2mm.

Erros de posicionamento são muito comuns, SPYR1DES et al. (2001), em uma pesquisa
realizada na cidade de Rio de Janeiro, demonstraram que o erro mais freqüente, dentre 53
dentistas, é de posicionamento do filme, sendo que 36% das radiografias repetidas são devido
colocação incorreta do filme, principalmente na regido posterior superior.
Petrikowski et al. (1998) citam outras falhas decorrentes do mau posicionamento, tais

como radiografias que apresentam o plano oclusal inclinado, ou seja, a borda superior da
película não paralela ao plano oclusal durante a tomada. Os autores também consideram erros

de posicionamento quando a pelicula estiver colocada muito anterior ou muito posterior
região de interesse. Segundo os autores, "uma radiografia de molares deve incluir na imagem

todos os dentes da regido. Se não houver projeção de todos os molares, houve erro de
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posicionamento. 0 mesmo pode-se dizer de radiografias de pré-molares, onde devem-se
visualizar as cúspides de ambos na imagem".
A Figura 2.3 mostra exemplos de radiografias com erros de posicionamento.

(a)

(b)

Figura 2.3 Radiografias com erros de posicionamento (a) Posicionamento muito coronal da película
(b) Posicionamento muito apical da película.

2.3.4 Angulavao Vertical e Horizontal

Erros de angulação vertical "resultam no alongamento ou no encurtamento das imagens
das estruturas anatômicas radiografadas" (FREITAS et al., 2000).
Segundo Szymkowiak et al. (1995), em radiografias periapicais a anatomia dos dentes
deve ser livre de distorções e em radiografias interproximais, toda coroa deve ser visível além
de nítida.
Para Winstanley (1994), o encurtamento se deve ã amplitude da angulação vertical do
feixe de raio- X, que diminuiu a dimensão das estruturas radiografadas.
Matheus et al. (2000) publicaram que a angulação vertical é a principal causa de erros
nas radiografias e em seguida o posicionamento do filme. Dentre os erros de angulação
vertical, o mais presente foi o alongamento da imagem devido ao uso de um ângulo vertical
menor que o ideal.
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Dados semelhantes foram obtidos por Spyrides et al. (2001), na pesquisa realizada na
cidade de Rio de Janeiro, com 53 dentistas, mostraram que o segundo motivo mais freqüente
das repetições de radiografia é o erro de angulação vertical. E a regido em que mais erros
ocorrem é a posterior superior. Bridgman e Campbell (1995) também apontam erros de
angulação vertical como causa de imagem distorcida.
Outra distorção resultante de erros de angulação é a sobreposição da imagem de
estruturas, como as superfícies interproximais de dentes, que ocorre por alinhamento
deficiente do feixe de raio- X em relação ao plano horizontal (WINSTANLEY, 1994). Em
relação a este erro, Szymkowiak et al. (1995) salientam que as coroas de dentes adjacentes
não podem estar sobrepostas, isto 6, esmalte de um dente não deve sobrepor dentina de outro.
Para Freitas et al. (2000), o objetivo principal do uso do ângulo horizontal é determinar

clue o feixe central dos raios-X seja paralelo As faces interproximais dos dentes, evitando que
haja superposição destas, o que resulta em perda de detalhes nas imagens radiográficas,
diminuindo a qualidade da radiografia.
A Figura 2.4 mostra exemplos de radiografias com erros de angulação vertical, tanto
aumentado quanto diminuído, e a Figura 2.5 traz um exemplo de erro de angulação horizontal.

(a)

(b)

Figura 2.4 Radiografia com erros de angulação vertical (a) Angulo vertical aumentado (b) Angulo
vertical diminuído.
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Figura 2.5 Radiografia com erros de angulação horizontal.

2.3.5

Corte de Cone

0 corte de cone ocorre "devido ao alinhamento deficiente da origem do feixe de raio-X
em relação ao filme" (WINSTANLEY, 1994). 0 autor ainda cita que o uso de posicionadores
auxilia a orientação do feixe em relação ao filme para que este seja melhor centralizado ou o
uso da técnica do paralelismo.
Szymkowiak et al. (1995) afirmam que o erro de corte de cone ocorre quando o feixe
principal não incide no centro do filme e é importante que a área de interesse da radiografia
não esteja envolvida.
Um exemplo de radiografia com corte de cone é apresentada na Figura 2.6.

•-

Figura 2.6 Radiografia com corte de cone.

2.3.6 Dobramento do Filme

Para Homer (1992b), "o dobramento do filme é um erro que pode resultar em distorções
das imagens das estruturas radiografadas ou produzir artefatos, tanto quando ocorre no
momento da exposição como durante o processamento".

14

Segundo Szymkowiak et al. (1995), este erro não deve afetar regiões de interesse na
imagem obtida.

Chardwick e Dummer (1998) relacionam a falta de paralelismo entre filme e dente ou
feixe de raio-X não perpendicular ao filme e ao dente como principais causas da curvatura do

filme. Fatores anatômicos também podem resultar no dobramento do filme, como curvatura
da arcada dentária e pouco espaço disponível para posicionamento da película, ou seja,
pequena dimensão da cavidade bucal. A técnica da bissetriz também pode favorecer a

ocorrência da curvatura do filme no momento da exposição, pois este pode ser dobrado pela
força excessiva do paciente ao apreender o filme.
Homer (1992b) salienta que as películas radiográficas devem ser manuseadas da forma
mais delicada possível.

2.3.7

Imagem Borrada

Para Chardwick e Dummer (1998):

"a definição da imagem é a descrição precisa de um objeto na
imagem da película, ou seja, é o delineamento perfeito das
bordas da mesma. Para isto, o ideal é que os raios-X se
originassem de um único ponto focal. A perda da definição, na
película, aparece como uma sombra ou penumbra em tomo da
imagem. A ampliação ou a distorção das imagens podem
dificultar ou até resultar num falso diagnóstico".

Bridgman e Campbell (1995) afirmam que o borramento da imagem radiográfica
acontece quando o paciente, o filme ou o cabeçote do aparelho se movem durante a tomada

radiográfica.
Excessiva curvatura do filme durante a exposição é citada por Whaites (1996) como
uma das causas da imagem borrada. 0 autor também relaciona o problema ao tipo de filme,
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pois conforme o tamanho dos cristais halogenados de prata, a definição pode ser melhor ou
pior.
White e Pharoah (2000) afirmam que outra causa da imagem borrada é a dupla
exposição.
A Figura 2.7 mostra um exemplo de radiografia com imagem borrada.

Figura 2.7 Radiografia com falta de definição.

2.3.8 Lâmina de chumbo

Um erro que pode ocorrer por falta de atenção do operador é a exposição do filme com a

lâmina de chumbo em contato com o objeto a ser radiografado, ou seja, o feixe de radiação
precisa atravessar a lamina de chumbo para atingir a película e sensibilizar os cristais de prata.
"A imagem apresenta-se mais clara e pode-se observar na imagem, as marcações presentes na
lamina de chumbo" (WHITE e PHAROA, 2000).
Na análise realizada por Matheus et al. (2000), o erro caracterizado pela exposição com

o filme em posição invertida ocorreu em apenas 0,4% das radiografias estudadas.

2.3.9

Dupla exposição

Outro erro que pode ser atribuído ao descuido do operador é a dupla exposição do filme
radiográfico, ou seja, utilizar novamente uma película radiográfica que já foi submetida
exposição do feixe de raio-X. Este erro gera uma imagem dupla na película, além do
escurecimento da imagem.
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Winstanley (1994) relata que a dupla exposição é um erro de técnica e resulta em uma
dupla imagem, sendo facilmente identificado. Como solução, o autor recomenda que todos os
filmes expostos sejam removidos da boca do paciente e armazenados em locais diferentes de
filmes não expostos.
Em algumas situações, pode ocorrer dúvida em relação ao disparo do equipamento de
raio-X, ou seja, se o aparelho não sinalizar o disparo, o operador não certo do acionamento
poderá expor uma segunda vez. Se o aparelho, por defeito técnico, disparar a radiação por
duas vezes seguidas, pode também resultar na dupla exposição.
Homer (1992a) recomenda a manutenção periódica do aparelho conforme

o

recomendado pelo fabricante.

2.3.10 Erros de Processamento

Durante esta fase da produção da imagem, muitos são os erros que podem comprometer
o diagnóstico.
0 processamento é uma etapa de suprema importância para garantir a qualidade
radiográfica (HORNER, 1992a). 0 autor ainda ressalta que a técnica radiográfica é essencial
para a alta qualidade da imagem, porém, procedimentos envolvidos antes e após a exposição
são de igual importância.
Problemas durante o processamento da película podem resultar em uma radiografia
inapropriada para o diagnóstico (HARING e LIND, 1996).
Wolfgang (1998) cita que o maior obstáculo para a qualidade da radiografia situa-se
dentro da câmara escura. Por isso, Yakoumakis et al. (2001) defendem um melhor
treinamento técnico para exposição e processamento dos filmes.
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Gasparini et al. (1992) analisaram 18.659 radiografias realizadas por alunos da clinica
integrada e por alunos de cursos de especialização, e encontraram 19,3% da amostra com
falha de processamento associada ou não a outro tipo de erro.

Imersão parcial: Segundo Rushton e Homer (1995), "a imersão parcial da película no liquido

revelador é a colocação do filme em profundidade insuficiente para cobri-lo completamente,
sendo demarcada com uma linha reta na área não imersa", conforme exemplo da Figura 2.8.
Quando a imersão parcial ocorre no liquido revelador, a imagem latente não se torna visível,
então, após a fixação da película, observa-se a própria base do filme, ou seja, uma borda

branca aparece no filme. A imersão parcial também pode acontecer no tanque do fixador,
resultando numa mancha escura, onde não houve ação do liquido fixador (HARING e LIND,
1996).

Figura 2.8 Radiografia com imagem característica de imersão parcial.

Contato

do filme: 0 filme processado em contato com o tanque, papel do envoltório ou outro

filme pode apresentar manchas claras ou escuras. 0 contato do filme com o tanque, ou quando
o papel do envoltório fica aderido ao filme durante o processamento, evita a ação dos líquidos

sobre a película, resultando no manchamento da imagem. Quando o contato ocorre no
momento da revelação, a mancha é clara, mas quando ocorre durante a fixação, torna-se
escura (HARING e LIND, 1996).
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Velamento: O velamento é definido por RUSHTON e HORNER (1995) como "áreas de
baixo contraste com excessiva densidade". As causas do velamento durante o processamento,
descritas por Wolfgang (1998), podem ser o incorreto filtro de segurança na câmara escura,
alta temperatura da solução reveladora, ou vazamento de luz para dentro da câmara escura.
Winstanley (1994) recomenda que se abra o envelope do filme apenas dentro da câmara
escura e somente após se ter certeza de que não haja luz que possa velar o filme. Um exemplo
de radiografia velada é apresentada na Figura 2.9.

J

tv7P"mfro

Figura 2.9 Radiografia velada.

Manchas: Durante o processamento da imagem, pode ocorrer manchas do filme, conforme
exemplo da Figura 2.10. Segundo White e Pharoa (2002):

"Manchas claras são decorrentes de respingos de fixador antes
do banho no revelador. Manchas claras também ocorrem
quando o filme sofre curvatura excessiva durante a exposição.
Outros tipos de manchas são resultantes de impressões digitais
devido â manipulação inapropriada da película. Na
processadora automática, pode haver marcas do rolamento de
secagem".

A utilização de líquidos processadores desgastados, ou contaminados com água ou
outras soluções, também resulta em manchas, neste caso, amareladas ou marrons. A lavação
insuficiente do filme em água não remove suficientemente resíduos das soluções
processadoras, o que acarreta no manchamento da imagem. (WHITE e PHAROA, 2000;
HARING e LIND, 1996).
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Figura 2.10 Radiografia manchada.

2.4 Controle de qualidade

Hendee et al. (apud PAULA e FENYO-PEREIRA, 2001), Valachovic et al. (apud
PAULA e FENYO-PEREIRA (2001), Homer (1992b) e Chardwick e Dummer (1998)
recomendam a implementação de programas de controle de qualidade em radiografias
odontológicas.
A necessidade de um programa de certificação de qualidade é totalmente ratificada por
Petrikowski et al. (1998), onde inclui como rotina além de anotar a ocorrência, a freqüência e
os tipos de erros técnicos que ocorrem na prática, e documentá-los, o que auxilia a equipe
dental a identificar e corrigir deficiências técnicas, reduzindo o ntimero de repetições
resultantes destes erros. Desta forma, procedimentos de certificação de qualidade são efetivos
e necessários onde quer que a radiografia seja realizada, incluindo instituições, escolas e

clinicas particulares.
Esta observação é acertada quando se percebe que poucos erros são cometidos quando
um regime de certificação de qualidade é seguido, exigindo seu o reconhecimento e correção
dos erros. 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 à interpretação do que é normal ou patológico. Se não apropriado, ter ciência de
como corrigi-lo, refazendo corretamente, permitindo que o respectivo laudo radiográfico seja
adequadamente confeccionado (WHAITES, 2003).
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Mas, ainda segundo Petrikowski et al. (1998), a presença de erros técnicos nem sempre
significa que a radiografia deve ser repetida. A decisão de repetir uma radiografia implica que
o erro técnico seja de magnitude suficiente para comprometer a informação diagnosticada.
Então uma radiografia ainda pode ser considerada com valor diagnóstico aceitável mesmo que
contenha algum erro de pequena magnitude e que não interfira na visualização das estruturas
anatõmicas a serem analisadas, possibilitando seguir o protocolo de interpretação e chegando
sem dificuldade ao diagnóstico daquele caso em questão.
Berlin (1996) atribui a não visualização de lesões à pobre qualidade radiográfica e
salienta que radiologistas devem se ater ao posicionamento do paciente e ao momento da
exposição, como por exemplo, o tempo de exposição, além de observar a radiografia antes da
interpretação propriamente dita, o que significa que deve ser implantado o controle de
qualidade.
Whaites e Brown (1998) recomendam que se tenha um critério de seleção para avaliação
de quais radiografias realmente devem ser feitas, e, quando e como, devem ser repetidas.
O NRPB/RCR (National Radiology Standards Protection Board, 1994) recomenda que

profissionais devam encontrar um mínimo de 70% das radiografias como excelentes, não mais
de 20% de aceitáveis e não mais de 10% conceituadas como inaceitáveis.
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3 PROPOSIÇÃO

3.1

Objetivo Geral

Analisar qualitativamente as radiografias executadas no período de 1997 a 1999,
pelos alunos do curso de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
pelos técnicos do ambulatório de Radiologia Odontológica da UFSC.

3.2 Objetivos Específicos

Avaliar a qualidade das radiografias e os tipos de erros mais freqüentes;
Analisar os dados obtidos através de análise estatística;
Adquirir dados para futura comparação após a implantação do controle de
qualidade no ambulatório de Radiologia Odontológica da UFSC;
».

Buscar informações especificas sobre as deficiências dos alunos de Odontologia e

técnicos de Radiologia Odontológica da UFSC, em tomadas radiográficas intrabucais;
Induzir alteração de modelo de ensino das técnicas radiográficas intrabucais no
curso de Odontologia da UFSC.

4

MATERIAIS E MÉTODO

4.1 Obtenção das Radiografias

A amostra utilizada neste estudo é composta por 2298 radiografias periapicais e
inteiproximais, que, foram obtidas de prontuários dos pacientes atendidos no Curso de Graduação
de Odontologia da UFSC, de março de 1997 a julho de 1999. Todos os exames radiográficos
intrabucais periapicais e interproximais realizados neste período, e, que se encontravam nos
arquivos do setor de triagem, fizeram parte da pesquisa. As radiografias foram produzidas por
alunos no decorrer de seu curso de graduação, por Técnicos em Radiologia que atendem no
Ambulatório de Radiologia do Curso de Odontologia e por alunos do curso de especialização em
radiologia odontológica da Universidade Federal de Santa Catarina. No caso das radiografias
periapicais, foram utilizadas as técnicas bissetriz e paralelismo. Os exames radiogrificos não eram
rotineiramente submetidos a nenhum programa de controle de qualidade.
Os prontuários utilizados foram da numeração 12.303 a 12.699, sendo que nem toda a
seqüência de prontuários foi usada, o que resulta num total de 236 prontuários, pois alguns
prontuários não apresentavam anexadas radiografias intrabucais do nosso interesse.
Anteriormente a 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). Os pareceres encontram-se em anexo.

4.2 Calibração

0 observador foi submetido a duas calibrações para minimizar as variações intra-avaliador.
A primeira calibração foi realizada com 155 radiografias periapicais e interproximais, que faziam
parte da documentação radiográfica realizada no ambulatório de Radiologia Odontológica da
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UFSC, mas não fizeram parte da pesquisa. Seguindo os critérios de avaliação pré-determinados,
baseados na revisão de literatura, elas foram avaliadas em dois tempos, com intervalo de vinte
dias entre os exames e os resultados foram comparados por a análise estatística concordância de
Kappa..
A segunda calibração ocorreu durante a coleta de dados, aproximadamente na metade da
pesquisa. As 156 radiografias analisadas na segunda calibração fizeram parte da amostra. Entre as
duas análises houve vinte dias de intervalo.

4.3 Avaliação das Radiografias

As radiografias da amostra foram avaliadas por uma especialista em radiologia
odontológica, pesquisadora responsável do estudo.
Todas as radiografias eram avaliadas em um negatoscópio do tipo convencional, fabricado
pela EMB — Eletro Medical Brasileira, com luminância média de 731,25 cd/m 2, medida por
um fotômetro da marca Lite Mate-III Photometer — modelo 504. Neste negatoscópio foi
colocada uma mascara de cartolina preta, que permitiu passagem do fluxo luminoso somente
na area correspondente as dimensões do filme periapical utilizado na pesquisa.
Para o exame, as radiografias não foram retiradas das cartelas.
A avaliação aconteceu na sala de Interpretação Radiografica do Laboratório de
Radiologia Odontológica da UFSC, com baixa luminosidade de fundo.

4.4 Critérios de Avaliação

0 observador avaliou as radiografias observando os critérios obtidos pela revisão da
literatura. Os critérios analisados foram: densidade, contraste, posicionamento do filme,
angulação vertical e horizontal, corte de cone, curvatura do filme, nitidez da imagem, lamina
de chumbo, dupla exposição e erros de processamento que incluem imersão parcial da

1
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película nos líquidos de processamento, contato do filme com tanque envoltório ou outro

filme, velamento e manchamento.
0 observador classificou cada radiografia em:

Excelente, quando a radiografia apresentava-se sem erro;

Aceitável, quando a radiografia apresentava erro(s) que não prejudicava o nível de
qualidade radiográfico;

Inaceitável, quando a radiografi a apresentava erro(s), tornando o nível de qualidade
inapropriado.

4.5 Análise Estatística das Calibracões

As calibrações, efetuadas para avaliar a adequação e coerência dos diagnósticos dados
pelo observador, foram analisadas seguindo o teste estatístico de concordância de Kappa. Os
possíveis valores de concordância de Kappa são:

Menor que 0.2 — Concordância fraca;
Maior que 0.2 e menor ou igual a 0.4 — Concordância razoável;
Maior que 0.4 e menor ou igual a 0.6 — Concordância moderada;
Maior que 0.6 e menor ou igual a 0.8 — Concordância boa;
Maior que 0.8 e menor ou igual a 1.0 — Concordância ótima.

A primeira calibração atingiu um valor igual a 0,939 (k = 0,939), o que indica que há

associação entre os diagnósticos realizados nos diferentes momentos de avaliação (o teste de
significância revela que o valor de k é significativamente diferente de zero) e esta associação
é classificada como uma ótima associação.

15

Para a segunda calibração atingiu-se um valor de k = 0,9872, o que também indica
associação entre os exames realizados nos diferentes momentos de avaliação e é considerada

uma ótima associação.

4.6 Análise Estatística da Amostra

Os erros das 2148 radiografias (exceto radiografias diagnosticadas como "excelente")
foram analisados através do teste de qui-quadrado, usado para testar associação e/ou
independência estatística de variáveis categóricas. Duas variáveis são consideradas

independentes quando o conhecimento da ocorrência de uma delas, nada diz sobre a
ocorrência da outra variável.
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5

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa podem ser visualizados a seguir através de tabelas.
A Tabela 5.1 mostra a distribuição das 2298 radiografias, conforme a classificação feita
pelo observador da pesquisa.
Tabela 5.1 Distribuição das radiografias conforme sua classificação.

Diagnóstico
Inaceitável
Aceitável

Excelente
Total

Quantidade
1.122
1.026
150

Porcentagem
48,83%
44,65%
6,52%

2.298

100%

Pode-se observar que a maioria das radiografias analisadas foi caracterizada como
inaceitável para obtenção do diagnóstico, sendo 48,83% do total da amostra. Como aceitável,
obteve-se um total de 44,65% e apenas 6,52% foram consideradas excelentes, ou seja, sem
presença de erros.
Na Tabela 5.2, pode-se observar a distribuição de cada erro de acordo com sua
ocorrência. Os erros mais freqüentes estão relacionados à baixa densidade, sendo presente em
55,3% das radiografias inaceitáveis e em 40% das radiografias aceitáveis. Não houve
ocorrência de alta densidade em radiografias consideradas inaceitáveis. Erros como: dupla
exposição e lâmina de chumbo também não foram assinalados pelo observador em nenhuma
das radiografias analisadas. Nas radiografias classificadas como aceitáveis não houve
ocorrência de erros de imersão parcial e contato do filme durante o processamento.
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Tabela 5.2 Distribuição de freqüência das variáveis (erros) do teste. Os valores representam a
porcentagem com base no total das radiografias em cada classificação, aceitável ou inaceitável.

Erro
Densidade Alta
Densidade Baixa
Contraste Alto
Contraste Baixo
Posição do Filme Posterior
Posição do Filme Anterior
Posição do Filme Oclusal
Posição do Filme Apical
Posição do Filme Plano
Oclusal Inclinado
Angulação Vertical
Diminuída
Angulação Vertical

Aumentada
Angulação Horizontal
Corte de Cone
Curvatura do Filme
Borramento da Imagem
Lamina de Chumbo
Dupla Exposição
Processamento - Imersão
Parcial
Processamento - Contato do
Filme
Processamento -Velamento
Processamento - Manchas
Outros

Porcentagem em Porcentagem em
radiografias
radiografias
inaceitáveis
0

Total

aceitáveis

55,3
0, 2
15,1
19,3
10,2
12,4
15,8

0, 2
40
0,1
8,2
15,3
3,9
3,9
10,8

0,1
48
0,1
11,8
17,4
7,2
8,3
13,4

16,9

17,3

17,1

3,8

2,7

3,3

9,5

10,8

10,1

24,1
4,3
3,2
1 ,3

16.5
1.8

20,4
3,1
3,2
0,9

0
0

3,1
0,5
0
0

0,3

0

0,1

OA

0

0,2

10,2

6,5
10,3
2,9

8,5
19,4
4,4

27,6
5,8

0
0

Das 2298 radiografias intrabucais analisadas na pesquisa, 2.079 eram radiografias
realizadas pela técnica periapical e 219 eram interproximais. A distribuição de freqüência dos
tipos de radiografias classificadas pelo observador encontra-se na Tabela 5.3.
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Tabela 5.3 Distribuição de freqüência dos tipos de radiografias intrabucais.

Tipo
Periapical
Interproximal
Total

Quantidade

Porcentagem

2.079
219
2298

90,5%
9,5%
100,0%

A Tabela 5.4 mostra a distribuição das radiografias interproximais conforme os
diagnósticos realizados pelo observador da pesquisa realizada. As radiografias realizadas pela

técnica interproximal obtiveram um índice mais alto no quesito inaceitáveis, porém não houve
diferença aparente em relação as radiografias classificadas como excelentes. Nas radiografias
consideradas aceitáveis, pode-se perceber uma grande diferença nos valores, sendo que houve
muito mais radiografias periapicais aceitáveis do que interproximais.
Tabela 5.4 Classificação das radiografias intrabucais periapicais e interproximais de acordo com o
diagnóstico dado pelo observador. Os valores entre parênteses estão representados em porcentagem.
Tipo

Periapical
Interproximal
Total

Diagnóstico da Radiografia
Inaceitável Aceitável
Excelente
965 (46,4) 977 (47,0)
137 (6,6)
49 (22,4)
13 (5,9)
157 (71,1)
1122 (48,8) 1026 (44,6) 150 (6,5)

Total

90,5%
9,5%
100.0%

A Tabela 5.5 mostra a distribuição de freqüência e resultado estatístico, dos tipos de

radiografias classificadas e dos erros assinalados, pelo observador da pesquisa realizada.
Através da Tabela 5.5, pode-se perceber que as radiografias interproximais, assim como
as radiografias periapicais, apresentam uma alta ocorrência de baixa densidade radiográfica
(63%), sendo este o erro mais freqüente nas radiografias analisadas. Houve um percentual alto
de radiografias com erro de angulação horizontal (37,4%), de posicionamento do filme em
relação a inclinação do plano oclusal (26,9%) e quanto ao contraste, verificou-se que 25,6%
das radiografias interproximais apresentavam baixo contraste.
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Tabela 5.5 Distribuição de freqüência dos erros nas diferentes técnicas analisadas.

Erro
Densidade Alta
Densidade Baixa
Contraste Alto
Contraste Baixo
Posição Posterior do Filme
Posição Anterior do Filme
Posição do filme - oclusa!
Posição do filme apical
Posição do filme plano
inclinado

Tipo

Total

Periapical
0.1%
43% .
0,1%
9,5%
15,8%
6,4%
8,6%
13,9%
14,8%

Interproximal
0%
63%
0%
25,6%
20,1%
9,6%
0%
0%
26,9%

0,1%
44,9%
0,1%
11%
16,2%
6,7%
7,8%
12,5%
16%

3,4%

0,5%

3,1%

10,4%

0,9%

9,5%

17,2%
2,4%
3,2%
0,9%
0%
0%
0,1%

37,4%
7,3%
0,9%
0,5%
0%
0%
0%

19,1%
2,9%
3,0%
0,9%
0%
0%
0,1%

0,2%
8,3%
17,7%
4,4%

0%
4,1%
22,4%
1,8%

0,2%
7,9%
18,1%
4,1%

Ângulo Vertical Alongamento da imagem
Angulo vertical Encurtamento da imagem
Angulação Horizontal
Corte de Cone
Curvatura do Filme
Borramento da imagem
Lâmina de chumbo
Dupla Exposição
Processamento - Imersão
parcial
Processamento - Contato
Processamento - velamento
Processamento - Manchas
Outros

Não foram observados erros de posição do filme (película posicionada mais para oclusal

ou mais para apical), borramento da imagem, lâmina de chumbo, dupla exposição e imersão
parcial nas radiografias interproximais.
Na Tabela 5.6, observamos os valores para cada tipo de erro, agrupados conforme sua
natureza. Através desta tabela percebemos que os erros de posicionamento foram os erros de
maior ocorrência, aparecendo em 74,6% das radiografias diagnosticadas como inaceitáveis e
51,2% das radiografias aceitáveis, enquanto a densidade baixa aparece em

53% das

radiografias inaceitáveis e 40,2% das radiografias aceitáveis. Erros de processamento
ocorreram em 38,5% das radiografias inaceitáveis e 16,8% das radiografias consideradas
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aceitáveis. A angulação vertical causou distorção em 13,3% e 13,5% das radiografias
consideradas inaceitáveis e aceitáveis, respectivamente.
Tabela 5.6 Distribuição dos erros agrupados de acordo com sua natureza.

Erro
Densidade
Contraste
Posicionamento
Angulação horizontal
Angulação vertical
Corte de cone
Curvatura do Filme
Borramento da imagem
Lâmina de chumbo
Dupla Exposição
Erros de processamento

Porcentagem em

Porcentagem em

radiografias inaceitáveis

radiografias aceitáveis

55,3%
15,3%
74,6%
24,1%
13,3%
4,3%
3,2%
1,3%

40,2%
8,3%
51,2%
16,5%
13,5%
1,8%
3,1%
0,5%

0

0

0

0

38,5%

16,8%

Do total de radiografias, 1026 foram classificadas como sendo "Aceitáveis". Para esta
análise, as relações fatoriais entre as variáveis observadas (erros nas radiografias) foram
examinadas utilizando os dados de todas estas avaliações. Algumas variáveis foram excluídas
do modelo pelo fato da característica não ser assinalada pelo observador, sendo elas:

• Filme fotografado ao contrário (Lamina de Chumbo);
• Dupla Exposição;
». Processamento — Imersão parcial no liquido;
• Processamento — contato do filme com outro filme.

A análise fatorial das 1026 radiografias é uma técnica mais completa de análise da
avaliação. Ela permite identificar os fatores latentes (intrínsecos) dos diagnósticos feitos pelo
observador.
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Neste caso, temos 10 fatores, que explicam as correlações observadas entre todas as 18
características atribuidas no diagnóstico "Aceitável", como apresentado na Tabela 5.7.
Tabela 5.7 Distribuição de resultados da análise fatorial das 18 características de erro nas radiografias,
utilizando os dados dos 1026 radiografias classificadas como "Aceitável". (*)
Fator

Porcentagem

1

7 ,8

2

6 ,4

3

6 ,3

4

6 ,3

5

6 ,3

6

6,1

7

6 ,1

8

6 ,0

9
10

6,0
5,6
62,9

Total

Atributos associados com o fator (**)

(+)Densidade baixa
- (+)Contraste baixo
- (+)Angulação vertical aumentada
- (+)Outros
- (+)Corte de cone
- (+)Borramento da imagem
- (-)Posicionamento posterior do filme
- (+)Processamento manchas
- (+)Posicionamento apical do filme
- (-)Plano oclusal ou incisal inclinado
- (+)Angulação vertical diminuída
- (+)Curvatura do filme
- (+)Densidade alta
- (+)Erro de angulação horizontal
- (+)Posicionamento coronal do filme
- (+)Posicionamento anterior do filme
- (+)Processamento velamento
- (+)Contraste alto
-

(*) A segunda coluna exibe a porcentagem de variância total explicada pelo fator.
(**) Os sinais (+) e (-) significam a representatividade da variável, positiva ou negativa, dentro de cada fator.
Representatividade diferente dentro de cada grupo, significa que a contribuição das variáveis, dentro do fator, é
oposta as outras variáveis dentro do mesmo fator.

Para o diagnóstico "Inaceitável", utilizou-se os resultados das 1122 radiografias. As
relações fatoriais entre as variáveis observadas (erros nas radiografias) foram examinadas
utilizando os dados de todas estas avaliações.
Algumas variáveis foram excluídas do modelo pela característica não ser assinalada
pelo observador, relatadas abaixo:

Densidade Alta;
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Filme fotografado ao contrário (Lâmina de Chumbo);
Dupla Exposição;

A análise fatorial das 1122 radiografias é uma técnica mais completa de análise da
avaliação. Ela permite identificar os fatores latentes (intrínsecos) dos diagnósticos feitos pelo
observador. Neste caso, temos 9 fatores, que explicam as correlações observadas entre todas
as 19 características atribuidas no diagnóstico "Inaceitável", que podem ser vistos na Tabela
5.8.

Tabela 5.8 Resultados da análise fatorial das 19 características de erro, utilizando os dados dos 1122
radiografias classificadas como "Inaceitável". (*)

Fator

Porcentagem

1

7,7

2

7,1

3

6,6

4

6,3

5

6,0

6

5,9

7

5,7

8

5,7

9

5,5

Total

56,5

Atributos associados com

o fator(**)

- (+)Densidade baixa
- (+)Contraste baixo
- (+)Angulação vertical aumentada
- (+)Posicionamento apical do filme
- (+)Outros
- (+)Processamento manchas
- (+)Posicionamento posterior do filme
- (-)Posicionamento anterior do filme
- (+)Angulação vertical diminuída
- (+)Curvatura do filme
- (-)Posicionamento coronal do filme
- (+)Plano oclusal ou incisal inclinado
- (+)Processamento imersão parcial
- (+)Processamento velamento
- (+)Corte de cone
- (-)Borramento da imagem
- Contraste alto
- Processamento contato

(*) A segunda coluna exibe a porcentagem de variância total explicada pelo fator.
(**) A variável "Erro na angulação horizontal" não tem representatividade nos fatores latentes. Os sinais (+) e (-)
significam a representatividade da variável, positiva ou negativa, dentro de cada fator. Representatividade
diferente dentro de cada grupo, significa que a contribuição das variáveis, dentro do fator, é oposta As
outras variáveis dentro do mesmo fator.

,2
Bib, o teca Universitária
UFSC
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para a realização desta pesquisa, analisaram-se 2298 radiografias intrabucais realizadas
por alunos e técnicos de radiologia odontológica da Universidade Federal de Santa Catarina,
durante os anos 1997 e 1999.

6.1

Radiografias Excelentes

No atual trabalho, a porcentagem de radiografias classificadas como excelentes foi de
6,52%, ou seja, apenas 150 não apresentaram nenhum tipo de erro. Trabalhos encontrados na
literatura mostram que esse valor é considerado abaixo da estimativa.
Matheus et al. (2000) analisaram um total de 1000 radiografias intrabucais, realizadas
com a técnica da bissetriz e durante o tratamento endoclôntico, ou seja, com isolamento
absoluto no elemento dental radiografado, o que dificulta o posicionamento do filme, não
sendo as radiografias submetidas a um programa de controle de qualidade prévio A avaliação,
apenas 9,9% foram classificadas como ótimas, semelhante ao resultado de 6,52% encontrado
na atual pesquisa.
Rushton e Homer (1995) avaliaram 742 radiografias intrabucais sem o uso de
posicionador, nem programa de controle de qualidade e compararam os resultados com a
segunda avaliação onde outras 742 radiografias foram realizadas com o uso de posicionador e
após a implantação de um programa de controle de qualidade, feitas pelos mesmos
profissionais. Em relação As características da radiografia, como contraste, densidade, e outros
erros de processamento, o primeiro grupo atingiu 7% de radiografias excelentes, enquanto que
a segunda avaliação, quando um programa de controle de qualidade foi implantado, este
índice chegou a 30%. Comparando as radiografias em relação aos erros de posicionamento ou

outros erros de técnicas, registrou-se 6% de radiografias consideradas excelentes e na segunda
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avaliação obteve-se 11%. Já as radiografias que foram analisadas quanto à técnica e a erros de

processamento combinados. No primeiro grupo, as radiografias excelentes foram 2% e no
segundo grupo 5%.
0 presente trabalho foi realizado quando ainda não havia sido implantado o controle de

qualidade no ambulatório de Radiologia Odontológica da UFSC. As radiografias foram
analisadas considerando todos os tipos de erro conjuntamente. Verificamos que a taxa
alcançada (6,52%) por esta pesquisa, apresenta-se próximo aos valores obtidos por Rushton e

Horner (1995), que usaram os quesitos separadamente.
Segundo o estudo de Gasparini et al. (1992), apenas 8,5%, ou seja, 1581 delas não
apresentaram erro algum, sendo consideradas corretas. Este é um valor considerado muito
abaixo do esperado e bastante semelhante ao atual estudo.
0 trabalho de Salineiro e Capelozza (1997), realizado com profissionais da cidade de
Araçatuba, apresentou através da análise das radiografias obtidas nos consultórios, 65% das

radiografias satisfatórias para o diagnóstico, sendo que apenas 15% dos profissionais
analisados usavam mantenedor de filmes.
Eliasson et al. (1990), em pesquisa, com 3078 radiografias intrabucais, realizada por

dentistas de clinicas privadas da Suécia, classificaram como satisfatórias (43,6%) aquelas que
não apresentaram erros.
Whaites e Brown (1998) recomendam que as radiografias sem erros, consideradas

excelentes, devem atingir um mínimo de 70%, ou seja, não menos que 70% das radiografias
intrabucais realizadas devem estar livres de falhas. Isto demonstra que as radiografias

analisadas obtiveram um nível de qualidade abaixo do esperado, porém outros estudos
semelhantes também atingiram valores abaixo do esperado.
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6.2

Radiografias Aceitáveis

e Inaceitáveis

As radiografias classificadas como aceitáveis apresentaram erros, porém, este erro não
comprometia a radiografia como um todo, de forma que ela teria condições de ser utilizada
para obtenção do diagnóstico. No estudo apresentado, 44% das radiografias foram
consideradas aceitáveis. Whaites e Brown (1998) afirmam que no máximo 20% das
radiografias devem ser consideradas aceitáveis.
A maioria das radiografias analisadas foi considerada inaceitável. Analisando na Tabela
5.1, pode-se perceber que 48% das radiografias não servem para obtenção do diagnóstico,
quando até 10% das radiografias, deveriam ser classificadas como inaceitáveis, conforme a
indicação de Whaites e Brown (1998).
Matheus et al. (2000), em sua pesquisa, consideraram como radiografias satisfatórias
40,7%, sendo este valor aproximadamente o dobro daquele esperado. Segundo o mesmo
estudo, 8,5% das radiografias foram consideradas insatisfatórias, que é um valor que respeita
a recomendação do NRPB/RCR.
Patel (1979), em estudo semelhante realizado, encontrou 13,1% das radiografias

analisadas como inaceitáveis, porém, o estudo analisou apenas radiografias realizadas pela
técnica do paralelismo, com uso do posicionador.
Mourshed (apud GASPARINI, 1992) encontrou pelo menos um erro em 47,7% do total
avaliado, classificando as radiografias insatisfatórias. Considerando os mesmos critérios de
avaliação do autor acima, Crandell (apud GASPARINI, 1992) apresentou 8,4% de
radiografias que apresentavam um ou mais erros, sendo consideradas inaceitáveis para o
diagnóstico, e em outro estudo, Bean (apud GASPARINI et al., 1992) observou 25% das
radiografias também inaceitáveis. Devemos salientar, porém, que os trabalhos acima citados
analisaram radiografias realizadas por alunos, porém não foram considerados erros de
processamento.
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6.3

Erros de Posicionamento
Na atual pesquisa, o erro mais freqüente foi o de posicionamento, considerando todos os

seus tipos agrupados, sendo 51,2% do total de radiografias consideradas aceitáveis e 74,6%
das radiografias inaceitáveis.
No estudo de Patel e Greer (1986), a porcentagem de radiografias com erros de
posicionamento chega a 64,9%, próxima aos valores alcançados pela presente pesquisa.
Gasparini et al. (1992) também obtiveram alto índice de erros de posicionamento,
atingindo 45,7% do total da amostra. Segundo o autor, a técnica do paralelismo é mais
simples no aprendizado e diminui o número de radiografias insatisfatórias, quando comparado
ao da bissetriz. Porém, segundo Forsberg e Halse (1997), não há diferença significante para o
diagnóstico entre as técnicas do paralelismo e bissetriz.
Spyrides et al. (2001) realizaram um trabalho na cidade de Rio de Janeiro, onde 53
cirurgiões-dentistas foram questionados a respeito dos erros mais freqüentes em seus exames
radiográficos. Nas respostas, observou-se que 36% dos profissionais indicaram erros de
posicionamento como o principal motivo de repetição de radiografias.
A pesquisa de Eliasson et al. (1990) apontou erros de posicionamento de filme somente
em 10,9% das radiografias analisadas. Apesar de não estar indicado na pesquisa, acredita-se
que esta baixa taxa de erros foi obtida devido ao uso do posicionador.
Entre os erros de mau posicionamento do filme, a película situada inadequadamente,
mais para posterior, foi responsável por 19,3% das radiografias inaceitáveis. 0 erro de
posicionamento do filme colocado mais para anterior foi por 10,2%, do filme muito para a
oclusa! 12,4%, mais para apical 15,8%, e de plano oclusal inclinado registrou-se 16,9% das
radiografias, conforme apresentado na Tabela 5.4. Também vale salientar que as radiografias
analisadas foram realizadas tanto corn a técnica da bissetriz, quanto com

o uso do
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posicionador. Os valores obtidos para os diferentes tipos de erros de posicionamento são

semelhantes, não existindo predominância de algum em particular.
0 trabalho de Petrikowski et al. (1998) analisou 46 radiografias periapicais de crianças

submetidas a tratamento odontológico da escola de Odontologia de Alberta, Canadá. Em
busca de erros técnicos, três odontólogos especialistas em diferentes áreas, um periodontista,
um ortodontista e um radiologista, analisaram as radiografias e de forma semelhante ao
presente estudo, os autores dividiram erros de posicionamento em vários itens. Segundo o
mesmo autor, o radiologista não percebeu a presença de nenhum tipo de erro, se contrapondo
aos resultados obtidos na atual pesquisa.

6.4

Erros de Densidade

Em seguida, o erro mais freqüente nas radiografias estudadas, disposto na Tabela 5.4,
foi a baixa densidade, correspondendo a 40% das falhas em radiografias aceitáveis e 55,3%
nas consideradas inaceitáveis. De acordo com White e Pharoah (2000), as causas de
radiografias claras podem ser tanto por falhas durante a exposição quanto durante o
processamento. Na pesquisa publicada por Consolo et al. (1990), observou-se 0,74% de
radiografias com erros de densidade baixa em 1986 e de apenas 0,25%, em 1987, sendo muito
inferiores aos resultados de 44,9% obtidos, que representam a média entre aceitáveis e
inaceitáveis com baixa densidade.

Neste estudo, erros devido à alta densidade chegaram a um total de 0,2% em
radiografias aceitáveis e não ocorreram em radiografias inaceitáveis, que são semelhantes aos
resultados obtidos por Consolo et al. (1990), que obteve os valores 0,74% em 1986 e 1,70%
em 1987 para o mesmo erro.
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6.5

Erros de Processamento
0 processamento gerou um total de 16,8% de falhas em radiografias aceitáveis, sendo

que 6,5% ocorreu devido ao velamento e 10,3% devido a manchas na imagem. Nenhum erro
de contato entre filme e tanque ou com outro filme ou com papel envoltório foi encontrado
nas radiografias aceitáveis. Em relação às radiografias inapropriadas para o diagnóstico,
38,5% estão relacionadas a problemas com o processamento. Dentre estas, 0,3% foram
devido à imersão parcial em algum dos tanques de liquidos processadores, 0,4% por contato
do filme com outro filme, papel ou tanque, 10,2% foram relacionadas ao velamento e 27,6%
devido ao manchamento da película.
0 trabalho publicado por Gasparini et al. (1992) incluiu os erros de processamento no
resultado final, os resultados relatados por eles foram 19,3%, considerando as radiografias
aceitáveis e inaceitáveis em conjunto. Este valor encontra-se acima daquele obtido para as
radiografias aceitáveis que é de 16,8% e abaixo daquele obtido para as radiografias
inaceitáveis (38,5%).
Matheus et al. (2000) dividiram o item erros de processamento em subprocessamento,
superprocessamento, fixação e lavagem. As radiografias subprocessadas foram as mais
encontradas, em 14,8% da amostra. A lavagem insatisfatória ocorreu em 13%. Fixação
deficiente ficou em 9,9% e o superprocessamento em 6,6%. Reunindo os itens, os autores
encontraram 46,6% das radiografias inaceitáveis com algum erro de processamento, sendo
mais alta do que a porcentagem obtida pela presente pesquisa que é de 38,5%. Segundo o
autor, este fato denota o grande descuido por parte dos alunos e ressalta que a realização do
processamento manual pelo método visual, ao invés da execução do método temperatura e
tempo, o uso de soluções rápidas e caixas escuras portáteis pode ser um dos fatores
responsáveis pelo altíssimo número de erros.
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Na pesquisa de Gasparini et al. (1992), 31,25% dos exames radiográficos apresentaram
apenas erros de processamento e 60,27% possuíam erro de técnica, associado a erro de
processamento ou não.
Falhas durante o processamento foram encontradas em 35% das radiografias analisadas
por Salineiro e Capelozza (1997), relacionadas a manchas escuras (2%) ou claras (16%) e
velamento (5%), sendo bem próximas as do presente estudo.
Consolo et al. (1990) dividiram as falhas de processamento em quatro itens:
manchamento, laceramento, amarelamento e filmes riscados. No ano de 1986, apenas 0,12%

das películas apresentaram riscos, não sendo encontrados os demais 'lens. Em 1987, não foi
registrado a ocorrência de imagem amarelada, mas obteve-se 0,10% de filmes manchados,
0,20% lacerados e 0,15% com riscos. Estes valores, referentes a erros de processamento,

foram considerados desprezíveis pelos autores, que atribuem este resultado ao rígido controle
das condições ideais de processamento. Entretanto, neste trabalho, as porcentagens não
podem ser desprezadas, já que obtivemos valores altos para este tipo de erro.
Muitos autores, como Patel e Greer (1986) e Patel (1979), não analisaram erros de
processamento em suas pesquisas.

6.6

Erros de Contraste
Em relação ao contraste, o estudo atual mostra que 8,2% das radiografias aceitáveis e

15,1% das radiografias inaceitáveis apresentaram contraste baixo, ou seja, muitos tons de

cinza na imagem. Consolo et al. (1990) classificaram como contraste excessivo e baixo,
0,49% e 7,63% das radiografias, em 1986, respectivamente, e, em 1987, encontraram 0,20% e
2,54%, também respectivamente. Apesar de ser um fator analisado em várias pesquisas, o

contraste é pouco discorrido nos trabalhos e os resultados obtidos no presente estudo foram
mais elevados do que aqueles obtidos pelo citado autor.
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6.7

Erros de Angulacão Horizontal

A angulação horizontal apresentou-se errada em 16,5% das radiografias aceitáveis e em
24,1% das radiografias inaceitáveis. Matheus et al. (2000) encontraram erro de angulação
horizontal em 7,3% das radiografias analisadas. Consolo et al. (1990), na análise de 1986,
obtiveram 12,56% e em 1987, 2,95%. Na pesquisa de Eliasson et al. (1990), erros de
angulação horizontal aconteceram em 4,3% das radiografias. Patel e Greer (1986) mostraram
que, em seu estudo, 4,6% do total de erros ocorreram por falha de angulação horizontal.
Considerando-se a angulação horizontal, as porcentagens obtidas por estes autores diferem
substancialmente dos resultados encontrados neste trabalho. A alta incidência obtida para este
erro caracteriza a sobreposição das faces proximais, geralmente apresentando um erro de
posicionamento concomitantemente.

6.8

Erros de Angulação Vertical

A angulação vertical ficou aumentada em 10,8% das radiografias aceitáveis e 9,5% das
radiografias inaceitáveis. Na pesquisa de Consolo et al. (1990), o encurtamento da imagem
ocorreu em 4,92% das radiografias realizadas pelos alunos no ano de 1986 e 2,10% nas
radiografias do ano de 1987. Matheus et al. (2000) observaram como maior causa de erros,
em sua pesquisa, o Angulo vertical com cerca de 21%, porém, não houve distinção entre
aumento e diminuição do Angulo vertical no estudo dos autores. Se na pesquisa atual também
não foi considerado esta distinção, obteve-se 13,5% de erro de angulação vertical para as
radiografias aceitáveis e 13,3% para radiografias inaceitáveis, sendo que ambos os valores
ficam abaixo daquele obtido por Matheus et al. (2000). Spyrides et al. (2001) registraram
erros de angulação vertical como o segundo erro mais freqüente em radiografias intrabucais,
citado por 32% dos profissionais entrevistados.
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Na atual pesquisa, 2,7% das radiografias aceitáveis e 3,8% das radiografias inaceitáveis
encontraram-se com angulação vertical diminuída. Matheus et al. (2000) perceberam em sua
pesquisa, que houve uma ligeira tendência • ao alongamento da imagem, sugerindo que a
angulação vertical diminuída foi mais freqüente que a aumentada. No entanto, os autores não
definiram os valores separadamente, diferindo totalmente da maioria dos trabalhos. Gasparini
et al. (1992) encontraram erro de angulação vertical diminuída em 35% das radiografias da
sua amostra. Os autores atribuem o alto valor ao fato da pesquisa ter sido realizada com
alunos que possuíam pouca experiência durante o inicio da pesquisa, pois a ocorrência deste
erro diminuiu no decorrer do período estudado.

6.9

Corte de Cone
Em relação ao corte de cone, no presente estudo, foi encontrado em 3,1% das

radiografias. Patel e Greer (1986) encontraram corte de cone em 1,03% das radiografias
analisadas. Na pesquisa realizada por Patel (1979), a imagem do corte de cone apareceu em
2,7% das radiografias analisadas. Esse erro foi encontrado, neste trabalho, em pequena
quantidade quando comparado com estudos de Mourshed (apud GASPARINI et al., 1992),
onde a presença desse tipo de falha apresentou-se em 26,1% das radiografias analisadas. Na
pesquisa de Gasparini et al. (1992), onde 11,5% da amostra apresentaram corte de cone, os
autores ressaltam que certos halos podem impossibilitar a identificação da radiografia ou do
dente a ser analisado, por isso, mesmo não sendo considerado um índice muito alto, é de
extrema importância que os alunos sejam mais bem preparados para evitar este tipo de erro.
No entanto, Matheus et al. (2000) encontraram 2,3% das radiografias com corte do cone, um
resultado bastante semelhante a atual pesquisa.
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6.10 Borramento da Imagem e Curvatura do Filme

Outros erros pesquisados foram os de curvatura do filme com 3,2% e borramento da
imagem em 0,9% das radiografias analisadas.
Gasparini et al. (1992) concluiram que 0,6% das radiografias de sua pesquisa
apresentavam imagem tremida, ou seja, borrada.
Apenas 0,69% das radiografias, analisadas por Patel e Greer (1986), apresentaram erros
como movimento do paciente, do filme ou do aparelho, dupla exposição e curvatura do filme,
ou seja, 168 do total de 2238 radiografias.

6.11 Lamina de Chumbo e Dupla Exposição

Os erros de aparecimento da lamina de chumbo e dupla exposição não foram
encontrados em nenhuma radiografia desta pesquisa. Gasparini et al. (1992) registraram
0,02% de radiografias realizadas com o filme invertido. Matheus et al. (2000) encontraram
0,4% das radiografias analisadas com filme invertido, ou seja, aparecendo a lamina de
chumbo.

6.12 Radiografias Interproximais

No presente estudo, foram examinadas 219 radiografias interproximais, tendo como
resultado 71,7% de inaceitáveis, 22,4% de aceitáveis e 5,9% de excelentes. 0 erro mais
encontrado em radiografias interproximais foi de densidade baixa, sendo responsável por 63%
das falhas. Reunindo os erros de posicionamento num único item, percebe-se-d que 56,6% das
radiografias interproximais apresentaram este tipo de falha, sendo
freqüente.

o segundo erro mais
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No trabalho de Eliasson et al. (1990), foram analisadas 249 radiografias interproximais,
das quais, 55% foram consideradas satisfatórias. 0 principal erro, relatado pelos autores, foi a
não visualização da crista óssea alveolar, sendo observado em 32,7% das radiografias
estudadas. Erros de exposição apareceram em 5,1% das radiografias. Já 3,4% da amostra
apresentaram erros de processamento e em apenas 1,4% das radiografias interproximais
analisadas foram observados erros de colimação. Na atual pesquisa, não foi analisada a
visualização ou não, da crista óssea alveolar, e em relação aos erros de processamento, foi
encontrado 26,5% de radiografias com esse tipo de falha. 0 corte de cone. no atual estudo, foi
relatado em 7,3% da amostra.
0 trabalho de Petrikowski et al. (1998) também analisou 451 radiografias interproximais
de crianças submetidas a tratamento odontológico da escola de Odontologia de Alberta. As
radiografias foram analisadas por três odontólogos: um periodontista, um ortodontista e um
radiologista. Cada profissional avaliou os erros técnicos presentes nas radiografias. 0
radiologista considerou que 23,5% das radiografias apresentaram erro de posicionamento,
onde o filme estava localizado mais posteriormente. 0 mesmo profissional, em relação
angulação horizontal, registrou que em 23,5% das radiografias interproximais havia
superposição de faces proximais. No presente trabalho, posição posterior do filme foi
encontrada em 20,1% dos casos e erro de angulação horizontal, em 37,4% das radiografias
analisadas. Porém, vale salientar que o trabalho de Petrikowski et al. (1998) considerou que
sobreposição de faces interproximais acontece quando a junção amelo-dentindria não está
visível e quando na radiografia repetida, foi analisada somente a primeira tomada. No atual

estudo, a amostra também não foi submetida a um controle de qualidade, no entanto, a
angulação horizontal foi considerada correta apenas quando as superfícies proximais
apresentavam-se livres de superposições. Para White et al. (2001), as superfícies proximais de
dentes adjacentes em radiografias interproximais devem apresentar-se sem superposições,
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porém se houver sobreposição, esta deve acontecer em menos da metade da espessura do
esmalte da regido de interesse.
Erros de densidade foram reunidos em um único item pelos autores. 0 radiologista
registrou que apenas 3,5% dos exames apresentaram densidade alta ou baixa, sendo que este
valor se contrapõe ã porcentagem de 63% obtidos pelo presente trabalho.
Considerando-se o processamento, 5,5% das radiografias analisadas apresentaram erros
ao olhar do especialista em radiologia odontológica. No atual estudo, conforme já citado,
26,5% das radiografias apresentaram tais erros, o que representa uma porcentagem bem maior

do que aquela de 5,5%.
Dentre os erros menos apontados, o radiologista afirmou que, em apenas 2,5% dos
exames, houve movimentação do paciente durante a tomada, causando borramento da
imagem, enquanto a atual pesquisa o borramento da imagem ocorreu em 0,5% dos exames,
sendo que ambas apresentaram valores semelhantes.
Analisando os diferentes trabalhos encontrados na literatura, pode-se perceber que
muitas são as pesquisas que buscam avaliar a qualidade radiográfica de imagens periapicais.
No entanto, os estudos diferem muito em relação à metodologia de pesquisa, o que dificulta a
comparação entre os resultados.

Patel e Greer (1986) afirmam em sua pesquisa que porcentagem de erros varia muito
entre um estudo e outro. Essa variabilidade pode ser causada pelo tipo de técnica de
radiografia intrabucal empregada, o tipo de posicionador de filmes utilizado e a técnica de
avaliação das radiografias.
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7

CONCLUSÃO

Através da pesquisa realizada pode-se concluir que:
As radiografias intrabucais avaliadas obtiveram uma classificação abaixo do
recomendado por Whaites e Brown (1998), pois 48,8% delas foram classificadas como
inaceitáveis. As radiografias com erro(s), porém possibilitando o diagnóstico do. caso,
chegaram a 44,7% do total, um índice também abaixo do recomendado pelo NRPB/RCR. E
apenas 6,5% das radiografias analisadas não apresentaram erros, o que também não
corresponde ao esperado para radiografias livres de erros, revelando que a qualidade das
radiografias analisadas está muito baixa.
Dentre os erros de maior ocorrência, podemos citar baixa densidade como
principal causa de falhas em tomadas intrabucais, correspondendo a um índice de 48%,
considerando-se radiografias aceitáveis e inaceitáveis. A angulação horizontal aparece em
seguida, com 20,4% das causas de erros. As radiografias com erros de processamento foram
19,4% do total, indicando também o grande cuidado que se deve ter com esta etapa do
procedimento. Erros de posicionamento também são bastante freqüentes, somados
ultrapassam o índice de radiografias com densidade baixa, atingindo 63,4%.
Existe uma deficiência por parte de quem realiza os exames radiográficos em
relação aos fatores relacionados â densidade radiográfica. Chamando a atenção para a
importância de se salientar durante as aulas e treinamento técnico sobre as causas e as
correções atribuídas a este erro e aos outros, como por exemplo, o correto posicionamento da
película na cavidade bucal do paciente e a orientação do feixe de radiação visando evitar a
superposição de faces proximais de dentes adjacentes. Mesmo levando-se em consideração
que o método de ensino, por si só, não é responsável pelo baixo nível de radiografias com
condições ideais, deve-se dispor uma atenção especial no programa da disciplina a fim de
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proporcionar aos alunos um melhor preparo, pois para alguns profissionais da área
odontológica, este sell o único acesso a informações. Este fato sugere que o modelo de ensino

necessita de reformulação, talvez incluindo ainda mais atividades práticas, com exercícios
teóricos e em clinicas durante toda sua formação, sedimentando melhor os conhecimentos
adquiridos dos alunos nas fases iniciais.

Deve-se destacar a necessidade de melhores condições de processamento dos
filmes, já que os dados comparativos deixaram claro a alta incidência deste tipo de erro.
Existe a necessidade de implantação de um programa de controle de qualidade,
visto que este estudo foi realizado com radiografias que não foram submetidas a controle de
qualidade. A deficiência da qualidade radiográfica percebida através da pesquisa, justifica a
implantação de um programa de controle de qualidade. A partir do ano de 2000, um sistema

foi implantado dentro do serviço ambulatorial de radiologia odontológica da Universidade
Federal de Santa Catarina, o que sugere futuras avaliações para comparação. As radiografias
intrabucais são muito freqüentemente passíveis de erros. Este fato nos ressalta que um

programa de controle de qualidade é de grande valia tanto para exames radiográficos
realizados por alunos, quanto por técnicos em radiologia odontológica.
A pesquisa tornou-se de extremo valor, pois servirá de referência a futuras pesquisas,
pelo enfoque dado aos ensinamentos, possibilitando comparações entre métodos de ensino, e
também, pela validade do método de controle de qualidade empregado.
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APÊNDICE B — Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
da Universidade Federal de Santa Catarina

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
PARECER CONSUBSTANCIADO - PROJETO N°208/03
I- Identificação
Titulo do Projeto: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS IMAGENS EM
RADIOGRAFIAS INTRAORAIS.
Pesquisador Responsável: Prof' Frab Norberto Bóscolo (Universidade Estadual de
Campinas)
Pesquisador Principal: Prof' Inês Vilain (Departamento de Estomatologia/UFSC)
Instituição onde se realizará: Ambulatório de radiologia do Curso de Odontologia/UFSC.
Data de apresentação ao CEP: 06/10/03
Objetivos
Avaliar qualitativamente as radiografias periapicais executadas pelos alunos da
Disciplina de Radiologia Odontológica e pelos técnicos do Ambulatório de radiologia
Odontológica da UFSC e, também, as produzidas pelos alunos da Disciplina de
Endodontia.
Investigar a eficiência do programa de controle de qualidade das radiografias
executadas pelos alunos da disciplina de Endodontia Clinica do Curso de Graduação em
Odontologia da UFSC.
Identificar o grau de elms produzidos que possam considerar a qualidade das
radiografias periapicais como inadequadas ao diagnóstico.
Comparar a qualidade da imagem radiográfica produzida nos dois ambientes.
Possibilitar uma comparação futura dos dados obtidos pela análise qualitativa das
radiografias antes e após a implantação do programa de controle de qualidade.

HI- Sumário do Projeto
A pesquisadora principal pretende analisar, aproximadamente, 2.500 radiografias
periapicais, executadas entre março de 1997 e julho de 2003, pelos alunos do curso de
graduação em Odontologia e pelos técnicos em radiologia do Ambulatório de Radiologia
Odontológica da UFSC. Esta amostra será obtida a partir de radiografias já executadas e
que compõem a documentação dos pacientes tratados e em tratamento nas clinicas
odontológicas da UFSC e comparadas com um segundo grupo de radiografias obtidas
durante o tratamento endodfintico, realizadas por alunos da disciplina de Endodontia, as
quais são, rotineiramente, submetidas a um controle de qualidade padronizado pela
disciplina.
Dois observadores, especialistas em radiologia odontológica farão a análise
.
qualitativa das radiografias, avaliando-as através dos seguintes critérios: densidade,
insuficiente contraste, posição do filme, angulação vertical e horizontal, corte de cone,
dobra do filme, detalhe da imagem e outros. A classificação em: excelente, aceitável e
inaceitável sera submetida a análise estatística para avaliar o grau de erros presentes, bem
como o nível de concordância entre os dois observadores. Poderá, assim, fornecer dados
para ratificar a necessidade de introdução de um programa que assegure a qualidade das
radiografias executadas no serviço, bem como para avaliações futuras sobre a eficiência
deste programa.

IV- Comentários do relator frente à Resolução CNS 196/96 e complementares:
0 projeto está bem elaborado e apresenta a documentação exigida, com exceção do
TCLE, cuja ausência está justificada pela pesquisadora, por ser uma grande amostragem e,
principalmente, por não oferecer riscos ou prejuízos, já que os dados serão obtidos a partir
de radiografias já realizadas e arquivadas, não envolvendo a participação direta, nem sequer
a identificação dos sujeitos.
Sua realização poderá trazer beneficios aos usuários do Ambulatório de Radiologia
Odontológica da UFSC, uma vez que contribuirá para a instalação de "um programa que
assegure a qualidade das radiografias ali produzidas, provendo adequada informação
diagnóstica com baixa exposição de radiação ao paciente e com baixos custos", conforme
palavras da pesquisadora principal.
Outrossim, alerta-se para a necessidade do preenchimento correto de todo o
protocolo, uma vez que os dados sobre o pesquisador responsável estão incompletos na
folha de rosto, o qual, mesmo sendo um instrumento burocrático, é muito útil para a
organização dos arquivos do CEPSH, além de conferir consistência jurídica ao projeto,
formalizando compromissos que visam a proteção dos sujeitos da pesquisa.

V- Parecer
( X )Aprovado
( ) Aprovado "ad referendum"
( )Aprovado e encaminhado ao CONEP
( ) Com pendências
( ) Reprovado
Justificativa:

VI- Data da Reunião: Florianópolis, 03 de novembro de 2003.
4o_

zooe,

Vera Lúcia Bosco
Coordenadora

Fonte: CONEP/ANVS - Resoluções 196/96 e 251/97 do CNS.
*0 processo em pendência deverá retornar em 60 dias ao Comitê.

APÊNDICE C Declaração da pesquisadora responsável
—

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO (pesquisadora responsável)

Declaro que no desenvolvimento do projeto de pesquisa Análise Qualitativa de
Radiografias Periapicais

e Interproximais na UFSC entre 1997 e 2000, cumprirei os

termos da resolução CNS 196/96 e 251/97 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 participantes da pesquisa. Aceito as responsabilidades pela condução
cientifica do projeto em questão.

Florianópolis, outubro de 2003.

Inês Vilain
Pesquisadora responsável

APÊNDICE D — Modelo da planilha de coleta de dados utilizada
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