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RESUMO

Os exames de imagens, radiográficos e tomográficos, intra e extrabucais são uma importante ferramenta no auxílio no diagnóstico clínico 
odontológico. Desde que foi descoberto, a utilização dos Raios X vem sofrendo grandes mudanças tecnológicas com o objetivo de reduzir o tempo 
de exposição da radiação ionizante para os pacientes, profissionais, acompanhantes, ou seja, todo o ambiente de trabalho. Sempre se discutiu 
cientificamente os malefícios que a exposição aos Raios x pode causar aos pacientes mas, de acordo com alguns estudos realizados, os efeitos e 
alterações genéticas são muito pequenos, pois o tempo em que o paciente é exposto no exame radiográfico é muito curto, principalmente os 
exames odontológicos. Há 3 tipos de efeitos Biológicos associados aos raios X, são eles: Efeitos Determinísticos Somáticos; Efeitos Estocásticos 
Somáticos e Efeitos Estocásticos Genéticos. Efeitos Determinísticos Somáticos: São efeitos que surgem após uma alta exposição de radiação. 
Efeitos Estocásticos Somáticos: São efeitos casuais, pois ocorre quando a exposição é feita em qualquer dose de radiação. Efeitos Estocásticos 
Genético podem ser causados tanto por fatores externos, quanto por fatores espontâneos. No Brasil, em 1998 o Ministério da Saúde, por meio da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), determinou a Portaria 453, intitulada “Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico 
Médico-Odontológico”. Esta Portaria determina normas assegurando proteção para o paciente, o profissional, acompanhante e população 
vizinha. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura científica atualizada sobre a radioproteção odontológica no dia a dia do 
cirurgião-dentista, quer seja no seu consultório quer seja em clínica de radiodiagnóstico. Como forma de estudo metodológico, a revisão foi 
baseada em banco de dados científicos concentrados nos últimos 10 anos e na Portaria 453 (ANVISA) por ser o documento oficial no Brasil. 
Conforme a literatura científica estudada e de acordo com a Portaria 453 neste estudo ratifica-se que exige-se normas e regras para os 
estabelecimentos que tenham aparelhos de Raios X, tanto consultórios como clínicas de radiologia odontológica. Para o paciente exige-se o uso 
de filme mais sensíveis ou sensores digitais; uso de posicionadores  porta-filmes/sensores; uso de avental de chumbo com protetor de tireoide na 
realização das radiografias intrabucais; avental de chumbo sem protetor de tireoide para as radiografias extrabucais e tomografias; aparelhos 
calibrados e com laudo radiométrico. Para o profissional cirurgião-dentista ou técnico em radiologia: filme dosimétrico para uso em clínicas com 
objetivo de mensurar possíveis doses de radiação absorvidas durante a jornada mensal de trabalho; não segurar o filme/sensor na boca do 
paciente no momento do exame; se manter a 2 metros de distância entre o paciente e o aparelho de Raios X em caso de consultórios sem 
barreira protetora; não fazer exames radiográficos apenas para testes. Para a população vizinha (auxiliares e acompanhantes): adequação do 
ambiente; uso de avental de chumbo caso necessário; para as clinicas de radiologia exige-se sinalização abrangendo o símbolo internacional da 
radiação ionizante, contendo a seguinte frase: ''raios X, entrada restrita", é necessário ter também uma sinalização vermelha em cima das salas 
onde os exames são realizados, para que essas sejam acionadas no momento do disparo do raio X. Sabe-se que os exames complementares 
radiográficos são extremamente importantes na Odontologia, entretanto, os Raios X podem causar alterações celulares. Assim sendo, por mais 
que sejam ínfimas as doses de radiação na Odontologia, faz-se é necessário conhecer, respeitar e seguir as normas vigentes objetivando sempre 
proteger o paciente, o profissional, bem como seu ambiente de trabalho das possíveis radiações ionizantes.
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