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RESUMO 
 

 

É fundamental que os cirurgiões-dentistas estejam atualizados acerca da proteção 

radiológica. A educação permanente em saúde tem sido uma ferramenta importante 

para consolidar o trabalho desses profissionais e proporcionar essa atualização. Esse 

estudo teve como objetivo desenvolver uma proposta de atualização em proteção 

radiológica para cirurgiões-dentistas, através da aplicação de um questionário 

aplicado aos cirurgiões-dentistas, onde foi possível observar as lacunas a cerca da 

proteção radiológica. A metodologia aplicada foi a quantitativa. O estudo foi realizado 

entre os meses de fevereiro a março de 2022, aplicando um questionário estruturado, 

remotamente, pela plataforma Google forms, enviado o convite a 14 185 cirurgiões-

dentistas pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia do Estado de Santa 

Catarina, tendo um total de 216 questionários respondidos. A análise dos dados se 

deu por escores, e a estatística descritiva foi feita pelo software SPSS versão 20.1. A 

pesquisa teve a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados estão 

apresentados na forma de um manuscrito, intitulado proteção radiológica em 

odontologia: avaliação do conhecimento e proposta de atualização para cirurgiões-

dentistas. Conclui-se que os cirurgiões-dentistas possuem algumas dificuldades 

inerentes à proteção radiológica. Propõe-se um processo educativo constante para o 

aprimoramento destes profissionais através de uma proposta de atualização com 

conteúdos a serem trabalhados, com o auxílio das plataformas digitais. 

 
Palavras-chave: Proteção Radiológica, Radiodiagnóstico, Educação em 
Odontologia. 



ABSTRACT 
 
 
It is essential that dental surgeons are up-to-date about radiological protection. 

Continuing education in health has been an important tool to consolidate the work of 

these professionals and to provide such updating. This study aimed to develop an 

update proposal on radiological protection for dental surgeons, through the application 

of a questionnaire applied to dental surgeons, where it was possible to observe the 

gaps concerning radiological protection. The methodology applied was quantitative. 

The study was carried out between the months of February and March 2022, applying 

a structured questionnaire, remotely, through the Google forms platform, by sending 

the invitation to 14 185 dentists surgeons belonging to the Regional Council of 

Dentistry of the State of Santa Catarina, with a total of 216 questionnaires answered. 

Data analysis was done by scores, and descriptive statistics was done by SPSS 

software version 20.1. The research was approved by the Research Ethics Committee. 

The results are presented in the form of a manuscript, entitled Radiological protection 

in dentistry: evaluation of knowledge and proposed updates for dental surgeons. It is 

concluded that dental surgeons have some difficulties inherent to radiological 

protection. It is proposed a constant educational process for the improvement of these 

professionals through a proposed update with contents to be worked with the help of 

digital platforms. 

 

Keywords: Radiological Protection, Radiodiagnosis, Education, Dental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O diagnóstico por imagem é um dos meios de diagnóstico mais utilizados nas 

áreas da saúde, constitui a principal fonte de exposição a fontes artificiais de radiação 

ionizante, podendo ser responsável por danos à saúde ao longo dos anos, através 

de doses intermitentes acumuladas (OKUNO, 2013 ; MATTOS, 2014).  

Os exames radiológicos na odontologia representam um alto percentual de 

todos os exames de imagem executados, e muito embora essas doses sejam 

consideradas baixas em algumas técnicas, sabe-se que os pacientes são expostos 

a muitos exames ao longo da vida, aumentando a exposição (BENEYTO et al, 2007 

; SILVA et al, 2022). 

O uso difundido dos exames de imagem em odontologia tem levado a uma 

preocupação crescente em relação à justificativa e otimização das exposições.  As 

repetições de exames ainda são um dos problemas encontrados na prática diária 

dos dentistas, bem como a falta de conhecimento desses profissionais acerca das 

legislações que regem a proteção radiológica, tornando-se um fator importante que 

leva a aumento das exposições (CASTRO, 2014)  

No Brasil, os requisitos do funcionamento de serviços de radiologia 

diagnóstica médica e odontológica, dentre outros, são regidos pela  Resolução RDC 

nº 611, de 09 de março de 2022 que revogou a RDC 330/19. A respeito das 

exposições radiológicas odontológicas, as Instruções Normativas nº 94 e nº 95 de 

2021, tratam dos requisitos sanitários das radiologias extra e intraoral, 

respectivamente, e todas têm como base a NN 3.01  que trata das Diretrizes Básicas 

de Proteção Radiológica (BRASIL, 2019). 

Assim, os profissionais devem ter conhecimento atualizado das condições 

básicas de segurança relativas à exposição à radiação ionizante, visando a proteção 

ocupacional e do paciente (BRASIL,2019 ; BENEYTO et al, 2007). A Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), mostra que nesse 

processo de construção e atualização do conhecimento, as capacitações têm um 

poder de melhorar os níveis de atuação profissional levando o conhecimento para a 

prática do dia a dia dos profissionais de saúde e afirma que todo processo de 

educação permanente requer uma análise estratégica dos serviços que se insere 

para identificar as lacunas (BRASIL, 2009). 
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A Política Nacional de Atenção Básica, bem como a Política Nacional de 

Saúde Bucal também reconhecem que a educação permanente potencializa o 

desenvolvimento dos profissionais de saúde e aumenta as alternativas para o 

enfrentamento de situações diárias no trabalho (BRASIL, 2012). 

Assim, esse trabalho consiste em abordar as dificuldades acerca da proteção 

radiológica em odontologia, trazendo como proposta de atualização a ser 

disponibilizado em mídias digitais. 
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1.1 Justificativa 

 

 A radiologia odontológica é uma área de atuação que exige conhecimentos 

inerentes da sua profissão e da radiologia, tornando-se necessário atualização 

constante quanto às medidas de proteção radiológica. 

A capacitação e atualização dos cirurgiões-dentistas é de extrema importância 

para assegurar a proteção radiológica aos pacientes, pois a falta de conhecimento 

amplia a possibilidade de uso inadequado dos equipamentos, com aumento 

concomitante do risco de efeitos indesejáveis sobre usuários, profissionais e 

população.  

A busca deste processo educativo de capacitação deve ser permanente, sendo 

amplamente discutido na Política Nacional de Educação Permanente, e isso também 

está atrelado a um dos princípios deste mestrado: oportunizar a atualização dos 

profissionais por meio do ensino, considerando que esse profissional atua na 

assistência à saúde ininterruptamente. 

As legislações pertinentes à proteção radiológica recentemente passaram por 

modificações. A Resolução RDC nº 611, de 09 de março de 2022  revogou a RDC 

330/19. Também foram criadas as Instruções Normativas 94 e 95/2021 que regulam 

o serviço de radiologia odontológica. Assim como essas legislações passaram por 

mudanças, esses profissionais também precisam acompanhar essas atualizações, e 

isso não deve ser atribuído apenas ao cirurgião-dentista, mas a todos os que lidam 

com a radiologia.  

Sabe-se que os órgãos fiscalizadores (Conselhos de Classe, ANVISA), na 

maioria das vezes não têm profissionais suficientes para fiscalizar e fazer cumprir as 

regras de proteção radiológica. Essa responsabilidade é mútua e deve ser 

compartilhada com todos os profissionais de saúde, uma vez que lidam diariamente 

com a radiologia, tendo a responsabilidade sobre cada exame solicitado e/ou 

executado. 

 A proposição de atualização do profissional está de acordo com os objetivos 

de criação dos Mestrados Profissionais (BRASlL, 2009) assim como sua oferta 

também está prevista no relatório do grupo de trabalho da Diretoria de Avaliação 

Técnica da Capes como produção técnica relevante aos mestrados de diversas áreas 

de conhecimento. Ademais, cursos de formação foram escolhidos como produções 
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relevantes aos mestrados profissionais da área de Medicina II, conforme Anexo da 

Ficha de Avaliação da Área de Medicina II (CAPES, 2019). 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de atualização para 

profissionais da odontologia, acerca de proteção radiológica em odontologia.
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2 PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

2.1 Problema e questão da pesquisa 

 

No cenário atual sobre as novas legislações em proteção radiológica, formulou-

se a seguinte pergunta da pesquisa: Como atualizar os cirurgiões-dentistas acerca da 

proteção radiológica em odontologia? 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo geral 

Elaborar uma proposta pedagógica de atualização para cirurgiões-dentistas 

acerca da proteção radiológica em odontologia. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar o conhecimento do cirurgião-dentista sobre proteção radiológica em 

odontologia. 

Elencar as principais lacunas no conhecimento dos cirurgiões-dentistas sobre 

proteção radiológica em odontologia. 

Desenvolver uma proposta de atualização em proteção radiológica para 

cirurgiões-dentistas, tendo como eixo norteador a legislação vigente sobre proteção 

radiológica. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 Proteção Radiológica 

  

 O ser humano está constantemente exposto à radiação ionizante, seja de forma 

natural, seja de forma artificial, através das exposições médicas (OKUNO, 2013). Para 

que haja um controle dessas exposições, foram determinadas pela Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)  princípios norteadores cuja finalidade 

é proteger as pessoas dos efeitos nocivos da radiação ionizante. Nesse sentido, há 

três princípios fundamentais que trazem tais recomendações.  

O princípio da justificação, traz que a prática que envolve a radiação deve ter 

sempre um benefício em detrimento do risco, e que ela deve ser sempre justificada, 

ou seja, toda exposição deve resultar em um benefício. O segundo princípio é da 

otimização – ALARA ( As Low As Reasonably Achievable), que quer dizer tão baixo 

quanto razoavelmente exequível, esse ressalva que deve-se usar a menor dose 

possível para alcançar um resultado. E o terceiro princípio trata da limitação da dose, 

afirmando que as doses recebidas pelos pacientes não devem ultrapassar as doses 

estabelecidas pelas legislações (ICRP, 2007). 

 No Brasil, a legislação vigente em Proteção Radiológica, é estabelecida na  

RDC Nº 611/22, onde trata as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico e sobre o uso das radiografias diagnósticas, 

ainda, estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de 

serviços de radiologia diagnóstica, regulamenta o controle das exposições médicas, 

ocupacionais e do público, decorrentes do uso de tecnologias radiológicas 

diagnósticas ou intervencionistas, além de estabelecer a necessidade de 

treinamentos contínuos (BRASIL,2019). 

 As formas práticas de proteção radiológica além das formas previstas em 

legislação, são tempo, distância e blindagem. O tempo deverá ser o mínimo 

necessário para execução de uma determinada técnica. A distância diz respeito 

propriamente dita à fonte de radiação, quanto mais distante, menor a intensidade do 

feixe. A blindagem individual e a blindagem dos pacientes através do uso de 

acessórios de proteção, e a proteção das salas de raios x, blindadas com chumbo ou 

barita, são medidas que visam proteger os expostos (SEARES; FERREIRA, 2018 ; 

LISBOA et al, 2008).  
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Todavia é necessário que outros fatores sejam aplicados para alcançar o 

máximo possível de proteção para todos os expostos, alguns requisitos são 

importantes, tais como tempos de exposição; sensibilidade e tipo de filme, idade do 

paciente, técnica radiográfica empregada; meios de protetores para o  paciente, 

frequência de repetições e indicação do exame (SPYRIDES, 2002).  

Um exame bem indicado certamente traz muito mais benefícios do que 

riscos, e o contrário também é verdadeiro. A abordagem desse assunto deve 

ponderar também os inegáveis benefícios dos exames radiológicos, quando bem 

indicados. (ALBUQUERQUE; MASTROCOLA, 2017). 

 

  3.2 Proteção Radiológica em Odontologia 

 

Os exames radiológicos odontológicos ganharam destaque há muitos anos e  

são amplamente usados para diagnóstico e planejamento de tratamentos, 

entretanto, ainda há falhas na radioproteção no consultório odontológico, e uma boa 

parte dos profissionais não seguem as práticas, normas e critérios vigentes, levando 

a repetição de exames, uso da técnica incorreta e do processamento dos filmes 

incorretos, aumentando o risco de exposição à radiação (OLIVEIRA et al, 2012).  

Embora haja um consenso de que as doses de radiação nos exames 

odontológicos são relativamente baixos, autoridades afirmam que qualquer dose 

tem potencial de causar danos e é importante lembrar que as doses de radiação no 

organismo são cumulativas, assim, o cirurgião-dentista deverá ter cautela ao 

solicitar exames radiológicos, sempre levando em conta os princípios de proteção 

radiológica e ponderando os riscos em relação aos benefícios (NOFFKE, SNYMAN, 

CHABIKULI, 2006 ; WATANABE, PARDINI, ARITA, 2000). 

Em se tratando da relação risco x benefício, um dos exames radiológicos que 

geralmente são deixados para um segundo plano, eventualmente descartados ou 

adiados, em virtude da apreensão gerada pelos potenciais riscos à saúde, é o 

exame radiológico de mulheres grávidas, entretanto, um diagnóstico postergado ou 

perdido, em função da não utilização destes exames, pode ser mais nocivo à saúde 

materna e do próprio feto do que os possíveis riscos associados ao uso da radiação 

ionizante (DIPPOLITO, MEDEIROS 2005).  

Entretanto, a Agência Internacional de Energia Atômica, esclarece que a 
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dose fetal de um exame de radiografia odontológica, incluindo tomografia 

computadorizada cone-beam, foi estimada entre 0,009 μSv e 7,97 μSv, assim, deve-

se sempre questionar se a paciente está grávida, e em caso afirmativo, considerar 

a opção de realizar outro exame que não use de fonte ionizante, porém em casos 

que não dispense a radiação ionizante, ele deve ser realizado e a devida 

consideração deve ser dada à sua otimização (IAEA, 2021). 

Considera-se que profissionais treinados fazem escolha da blindagem 

adequada, fazem uso de equipamentos e vestimentas adequadas, melhorando as 

suas práticas com relação à proteção, reduzindo as doses e minimizando os riscos 

envolvidos nas exposições (COSTA, 2015; HUHN et al., 2016 e CAMPOS; 

COLENCI, 2018). 

Sendo assim, a educação de boas práticas de proteção radiológica começa 

assumindo a responsabilidade pela segurança dos pacientes no que diz respeito à 

exposição à radiação. Educar os pacientes e toda a classe de profissionais 

envolvidos nos procedimentos de radiação ionizante, avaliar a qualidade dos 

exames no intuito de evitar repetições desnecessárias, bem como implementar boas 

práticas de proteção radiológica, são fundamentais na otimização e uso consciente 

da radiação (CASTRO, 2014 ; FLÔR; GELBCKE, 2009). 

Ainda que a exposição tenha sido significativamente reduzida pela introdução 

de novas técnicas, aperfeiçoamento dos aparelhos e limitação de feixe; pesquisas 

indicam que muitos cirurgiões-dentistas não fazem uso dessas técnicas, e ainda, 

por falta de conhecimento alguns não avaliam radiografias preexistentes dos 

pacientes e não usam equipamentos de proteção radiológica (NEVES et al, 2010). 

O conhecimento sobre os temas relativos às radiações ionizantes devem 

fazer parte de forma contínua da rotina desses profissionais a fim de garantir a 

mínima proteção. Além de saber dos prováveis impactos biológicos dos exames 

solicitados, o profissional deve optar sempre pela melhor opção de diagnóstico, 

buscar prescrever exames executados por radiação não ionizante e até outras 

ferramentas de diagnóstico, evitando ao máximo a exposição (NAVARRO, 2009 ; 

CASTRO, 2014).  

Estudar os efeitos biológicos e a evolução tecnológica são meios de prevenir 

riscos e produzir exames com excelente capacidade diagnóstica e com dose de 

radiação cada vez menor, como traz o projeto europeu DIMITRA, no estudo com 
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fantomas infantis para tomografia computadorizada de feixe cônico, mostrando 

qualidade da imagem, controle de qualidade e dose, e o projeto adulto, o fantoma 

SEDENTEXCT-IQ. (OENNING et al, 2018; BAMBA et al, 2013). 

As recomendações devem ser entendidas como orientações para melhorar a 

prática. Cada paciente é um caso individualizado, assim é primordial seguir os 

princípios radiológicos de uma justificativa específica, sabendo que quando é 

necessário fazer um exame radiológico, deve-se limitar a exposição do paciente, e 

sua aplicação precisa ser otimizada ( KÜHNISCH et al, 2019).  

Batista et al (2017) ressalta a necessidade de inserir a proteção radiológica  

nas grades curriculares dos cursos da saúde. O profissional com conhecimento 

inadequado faz com que os pacientes passem por mais métodos e talvez se 

submetam a maiores doses de radiação do que o necessário, fugindo do princípio 

da justificação (MADRIGANO et al, 2014). 

O conhecimento e a prática da proteção radiológica se mostram pouco 

satisfatórios entre os profissionais da odontologia. Faz-se necessário dar ênfase nas 

diretrizes, treinar continuamente os profissionais, incluir o assunto na grade 

curricular dos estudantes do curso de odontologia, treinar os profissionais formados 

sobre aspectos de radiação, através de educação em saúde (GARG, KAPOOR, 

2018 ; FARZANEGAN et al, 2020).  

 

 3.3  RDC nº 611, de 09 de março de 2022 

  

Essa Resolução tem como objetivos: 

 

I - estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento 

de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista; e 

II - regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público 

decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. 

Em seu artigo Art. 4º , traz que os serviços de radiologia diagnóstica ou 

intervencionista devem implementar estrutura organizacional que induza o 

desenvolvimento de cultura de segurança e de melhoria contínua da qualidade da 

estrutura, dos processos e dos resultados, traduzindo-se em: 
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Art. 4º  Serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem 

implementar estrutura organizacional que induza o desenvolvimento de cultura de 

segurança e de melhoria contínua da qualidade da estrutura, dos processos e dos 

resultados, traduzindo-se em: 

I - prevenção e aprimoramento constantes dos procedimentos radiológicos 

e em proteção radiológica, quando couber, como parte integrante das funções diárias 

de cada membro da equipe; 

II - definição clara das cadeias hierárquicas para a tomada de decisão no 

âmbito do estabelecimento, bem como das responsabilidades de cada indivíduo; e 

III - adoção de normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, 

tendo a proteção radiológica, quando couber, a qualidade e a segurança como temas 

prioritários, incluindo a pronta identificação e correção de problemas, de acordo com 

sua relevância. 

Ainda, o artigo 5º traz informações sobre arquitetura, descrição dos 

dispositivos de segurança a serem utilizados na estrutura física, bem como a  

importância do Programa de Educação Permanente para todos os profissionais e 

demais programas, a saber: 

I - Programa de Garantia da Qualidade; 

II - Programa de Educação Permanente, para todos os profissionais; e 

III - Programa de Proteção Radiológica, quando o serviço utilizar radiações 

ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas. 

 

3.4 Instrução Normativa -  nº 94, de 27 de maio de 2021 

  

Esta Instrução Normativa estabelece requisitos sanitários para a garantia da 

qualidade e da segurança em sistemas de radiologia odontológica extraoral, bem 

como a relação mínima de testes de aceitação e de controle de qualidade que devem 

ser realizados pelos serviços de saúde, determinando respectivas periodicidades, 

tolerâncias e níveis de restrição. 

Essa Instrução Normativa traz que: 

Art. 2º Todo equipamento de radiografia extraoral deve possuir: 
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I - blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação de 

fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1 mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) 

metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, comprovada 

com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios 

X; 

II - o disposto no inciso I deste artigo aplica-se à radiação de fuga através 

do sistema de colimação; e 

III - filtração total permanente do feixe útil de radiação de, no mínimo, o 

equivalente a 2,5 mm (dois inteiros e cinco décimos de milímetro) de alumínio, para 

tensões nominais maiores ou iguais a 70 kV (setenta quilovolts). 

Art. 3º A emissão de raios X, enquanto durar a exposição radiográfica, deve 

ser indicada por sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do 

equipamento e com sinal luminoso do lado externo da(s) porta(s) de acesso à sala de 

exames. 

Art. 4º Devem estar disponíveis no comando do equipamento de radiografia 

extraoral os protocolos rotineiramente utilizados nos procedimentos e os 

possivelmente realizados no serviço. 

Seção II 

Requisitos de desempenho e aceitação 

Art. 5º São condições dos procedimentos e equipamentos de radiografia 

odontológica extraoral que inabilitam o seu uso: 

I - equipamento sem sistema de colimação ou sistema sem funcionar; 

II - equipamento sem filtração adicional; 

III - equipamento sem indicação no painel de controle dos parâmetros 

básicos (Tensão (kV), Corrente (mA) e Tempo (s) ou o Produto corrente x tempo 

(mAs)); 

IV - mais de 1 (um) equipamento instalado na mesma sala; e 

V - processamento manual, exceto em condições necessárias e 

temporárias. 
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3.5 Instrução Normativa -  nº 95, de 27 de maio de 2021 

 

Esta Instrução Normativa estabelece requisitos sanitários para a garantia da 

qualidade e da segurança em sistemas de radiologia odontológica intraoral, bem como 

a relação mínima de testes de aceitação e de controle de qualidade que devem ser 

realizados pelos serviços de saúde, determinando respectivas periodicidades, 

tolerâncias e níveis de restrição. 

Esta Instrução Normativa traz que: 

Art. 2º Todo equipamento de raios X odontológico intraoral deve possuir: 

I - Tensão nominal no tubo de raios X maior ou igual a 60 kV (sessenta 

quilovolts); 

II - Filtração total permanente não inferior ao equivalente a 1,5 mm (um 

inteiro e cinco décimos de milímetro) de alumínio, caso a tensão nominal de tubo seja 

menor ou igual a 70 kV (setenta quilovolts); 

III - Filtração total permanente não inferior ao equivalente a 2,5 mm (dois 

inteiros e cinco décimos de milímetro) de alumínio caso a tensão nominal de tubo seja 

superior a 70 kV (setenta quilovolts); 

IV - Sistema de colimação para garantir que o diâmetro do campo não seja 

superior a 6 cm (seis centímetros) na extremidade de saída do localizador; 

V - localizador que garanta distância foco-pele de, no mínimo, 20 cm (vinte 

centímetros); 

VI - cabo disparador com comprimento mínimo de 2 (dois) metros; e 

VII - blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação 

de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 0,25 mGy/h (vinte e cinco centésimos 

de miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de 

ensaio de fuga, comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na 

instalação do tubo de raios X. 

Parágrafo único. Para o sistema de colimação de que trata o inciso IV deste 

artigo, valores entre 4 (quatro) e 5 cm (cinco centímetros), na extremidade de saída 
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do localizador, são permitidos somente se o sistema de alinhamento e posicionamento 

do receptor de imagem estiver disponível. 

Art. 3º A emissão de raios X, enquanto durar a exposição radiográfica, deve 

ser indicada por sinal sonoro. 

Seção II 

Requisitos de desempenho e aceitação 

Art. 4º São condições dos procedimentos e equipamentos de radiologia 

odontológica intraoral que inabilitam seu uso: 

I - equipamento sem colimador ou sem localizador; 

II - equipamento com localizador cônico; 

III - equipamento sem filtração adicional; 

IV - equipamento com sistema de acionamento de disparo com retardo; e 

V - equipamento com sistema de disparo que permita emissão de radiação 

sem que se mantenha a pressão no disparador ou possibilite exposição além do 

tempo solicitado. 

Art. 5º As avaliações da qualidade da imagem devem: 

I - utilizar ferramenta de teste específica para radiologia odontológica 

intraoral, que verifique, no mínimo, resolução espacial e resolução de contraste; 

II - após a realização do teste de aceitação ou dos testes completos de 

desempenho, incluindo avaliação do equipamento de raios X e receptores de imagem, 

deve-se produzir 1 (uma) imagem da ferramenta de teste, para ser utilizada como 

referência; 

III - bienalmente, deverá ser produzida 1 (uma) imagem da ferramenta de 

teste, com a mesma técnica utilizada para produzir a imagem de referência; e 

IV - as avaliações quantitativas e qualitativas devem ser realizadas com 

base na imagem de referência e nas especificações da ferramenta de teste. 
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3.6 Educação Permanente em Saúde 

 

O termo Educação Permanente em Saúde surgiu na França em 1955, 

compreendido que a qualificação do fator humano seria um dos mais importantes 

meios para a produtividade econômica e desenvolvimento do país. Em 1978, a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) conceitua a Educação Permanente 

como um processo permanente que se inicia após a formação básica e tem como 

intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo, frente à evolução 

técnico-científica e às necessidades sociais (LEMOS, 2016). 

No Brasil, esse termo surgiu em meados dos anos 80 e, com o SUS e os seus 

desafios, tornou-se necessário dar ênfase na formação dos trabalhadores da saúde, 

passando a ser vista como uma alternativa de melhorar os indicadores 

epidemiológicos (LEMOS, 2016). Posteriormente, a Constituição Federal estabelece 

que “ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde” (BRASIL, 1988). 

Portanto, a formação profissional é amplamente reconhecida como ferramenta de 

aprimoramento e consolidação do trabalho do profissional da saúde. 

A Educação permanente tem como objetivo transformar as práticas 

profissionais a partir dos problemas enfrentados na realidade, levando em conta os 

conhecimentos e experiências das pessoas. O processo de educação dos 

trabalhadores se faz a partir da problematização do processo de trabalho, sendo a 

capacitação uma das estratégias mais usadas para enfrentar os problemas de 

desenvolvimento dos serviços de saúde. Essas ações fortalecem os conhecimentos, 

habilidades, atitudes e práticas dos profissionais (BRASIL, 2007). 

Os programas de educação permanente e treinamentos, a partir da realidade 

do profissional, mostra-se um meio de atualizar os profissionais proporcionando 

execução segura dos procedimentos (COSTA, 2015). Esses programas produzem 

mudança significativa na rotina de trabalho e nas atitudes dos profissionais frente 

aos desafios do cotidiano (NEVES et al, 2010). 

É desafiador implementar processos de ensino-aprendizagem que sejam 

sustentados por ações crítico-reflexivas. A articulação entre saúde e educação deve  

refletir as ações dos serviços de saúde tanto quanto na gestão e instituições de ensino 

e isso envolve a participação de profissionais de saúde, professores e instituições de 

ensino (MICCAS, 2014). 
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Para Lemos (2016), a Educação Permanente não deve ser um instrumento de 

transformação radical, a ideia não é de educação permanente, mas de gestão 

permanente, uma ideologia atraente que mais se adequa como uma novidade 

pedagógica. 

Há uma busca constante pela mudança nos serviços, os estudos mostram uma 

realidade que precisa ser transformada para qualificar a integralidade da atenção à 

saúde.  
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4 METODOLOGIA 
 
 Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva. A pesquisa 

quantitativa apresenta maior confiabilidade e precisão, indicados para planejar ações 

em grupos, uma vez que os resultados são passíveis de generalização.  

 Para Minayo e Sanches (1993), a pesquisa quantitativa atua em níveis de 

realidade e tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências 

observáveis. 

  

4.1 Local do estudo   

 

 Essa pesquisa foi realizada de forma remota, por meio de um questionário 

eletrônico do tipo “Google Formulários”, seguindo todas as orientações do OFÍCIO 

CIRCULAR Nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS, envolvendo os profissionais cirurgiões-

dentistas do estado de Santa Catarina. 

 

4.2 População do estudo 

 

A pesquisa foi realizada com cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho 

Regional de Odontologia. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos parecer número 5.172.529, de 16 de dezembro de 

2021 da instituição vigente, foi contatado o Conselho Regional de Odontologia de 

Santa Catarina (CROSC) e  solicitado a colaboração do respectivo conselho, para que 

houvesse o contato e envio do formulário proposto, sendo enviado o convite para os 

14 182 cirurgiões-dentistas devidamente ativos. 

Posteriormente, os cirurgiões-dentistas cadastrados no Conselho Regional de 

Odontologia do Estado de Santa Catarina,  receberam um e-mail do CRO convidando-

os a participar da pesquisa, recebendo um link contendo o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (apêndice 1), que foi assinado de forma remota, e o questionário 

(apêndice 2). 

 

4.3 Coleta e análise dos dados 

 

 A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a março de  2022, o 
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questionário ficou disponível para ser respondido questões sobre a formação 

acadêmica do profissional, alguns aspectos de sua prática clínica e de seu 

conhecimento a respeito de proteção radiológica em odontologia. 

 O questionário proposto constava de 20 perguntas,  sendo 17 perguntas 

fechadas e 3 abertas, dividido em 3 seções: a seção 1 , contendo perguntas sobre o 

perfil profissional (tempo de formação, especialização, setor de atuação e cursos) , a 

seção 2 contendo perguntas sobre a prática diária profissional (frequência e 

quantidade de solicitação de exames, população alvo que atende).  

A seção 3 contém perguntas a respeito de proteção radiológica e otimização 

(efeitos biológicos da radiação, legislações, radiossensibilidade tecidual, princípios de 

justificação e otimização). Para essa seção foi determinado escores numa escala de 

0 a 10. Escore 0 (para as questões com erro/não respondidas),  de 0,5 a 1,0 ponto 

(para questões respondidas corretamente). Os dados coletados foram tabulados em 

uma planilha Excel (Microsoft), em seguida foi realizado estatística descritiva 

utilizando o teste do Qui-quadrado, no software SPSS versão 20.1. 

 

4.4 Aspectos éticos 

 

Obtido aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos, parecer nº 5.172.529, de 16 de dezembro de 2021, em conformidade ao 

recomendado pelas resoluções n. 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

O questionário foi respondido através de um link, online,  após concordar com 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), marcando a opção “SIM” na 

primeira página do questionário. A identidade dos participantes foi preservada, 

garantindo o sigilo e o anonimato de todos. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram apresentados na forma de um manuscrito, delineado para 

nortear a proposta de atualização. 

5.1 Apresentação do manuscrito 

5.1.1 Manuscrito: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM ODONTOLOGIA: AVALIAÇÃO 

DO CONHECIMENTO E PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO PARA CIRURGIÕES-
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DENTISTAS. 

Resumo: 

Objetivo: Desenvolver uma proposta de atualização em proteção radiológica para 

cirurgiões-dentistas. 

Método: Pesquisa quantitativa e exploratória realizada por meio de questionário  

estruturado aplicado a 216 cirurgiões-dentistas que atuam junto ao Conselho Regional 

de Odontologia de Santa Catarina. Os achados foram analisados e organizados no 

software SPSS versão 20.1. 

Resultados: 216 questionários foram respondidos. A maioria dos profissionais 125 

(57,9%) possuem mais de 10 anos de formado e 124 (57,45) atuam apenas no setor 

privado. Numa escala de escore de 0 a 10, o escore geral atingido pelos profissionais 

foi de 6,98. Existe uma correlação estatisticamente significativa entre atualização 

profissional (participação em cursos de proteção radiológica) e acertos em partes do 

questionário. A diferença do escore dos profissionais que fizeram apenas um curso 

(7,5) é significativamente diferente (p-valor=0,029) do escore dos profissionais que 

não fizeram nenhum curso (6,8). 

Conclusões: Há necessidade de melhorar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas 

acerca de proteção radiológica em odontologia. Atualizações e capacitações são 

necessárias para esses profissionais. As mídias digitais têm um importante papel 

nesse processo de educação permanente. 

Descritores: Proteção Radiológica; Radiação ionizante; Educação permanente em 

odontologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso da radiação ionizante na odontologia é extremamente necessário, salvo 

em alguns casos em que se possa obter o diagnóstico clínico, sendo indispensável 

refletir sobre essa prática e os seus possíveis riscos e efeitos, uma vez que é 

vastamente utilizada na prática dos cirurgiões-dentistas (CIRILO et al, 2021) . 

Para Silva e Aires (2020), os prováveis efeitos causados pela radiação 

ionizante podem afetar desde a formação do embrião até o desenvolvimento do feto, 

sendo que a maior radiossensibilidade se dá do 4º ao 6º dia de implantação, podendo 

causar efeitos que vão desde a malformação genética até a interrupção da gravidez. 

Nesse sentido, é importante que os cirurgiões-dentistas tenham conhecimento sobre 
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medidas de proteção radiológica e das legislações  (SANTANA; MOURA; DA SILVA, 

2017). 

As medidas vigentes acerca da proteção radiológica são citadas na RDC 

611/22 e nas Instruções Normativas  94 e 95/21, recentemente atualizadas (BRASIL, 

2021). No entanto, percebe-se uma dificuldade em manter os profissionais atentos a 

essas mudanças, especialmente com o início da pandemia do novo coronavírus 

(SILVA et al, 2022). 

 Nesse contexto, promover a educação permanente em saúde é fundamental 

para favorecer aos profissionais de saúde um processo de ensino-aprendizagem 

dentro da sua realidade do trabalho. Assim, um forte aliado para facilitar esse 

processo de atualização são as plataformas web, vastamente usadas nos últimos 

tempos, especialmente por profissionais de saúde (BENEDICTIS et al, 2019). 

Assim, esse estudo tem como objetivo desenvolver uma proposta de 

atualização profissional sobre proteção radiológica para cirurgiões-dentistas a partir 

do panorama geral obtido através do questionário. 

 

METODOLOGIA 

 

 Estudo quantitativo e exploratório, realizado com cirurgiões-dentistas do 

estado de Santa Catarina. Em razão do quadro epidemiológico da pandemia do covid-

19, optou-se por realizar essa pesquisa remotamente através de um questionário 

estruturado, online. A pesquisa envolveu os profissionais cadastrados junto ao 

Conselho Regional de Odontologia, que enviou um e-mail contendo o questionário, 

para um total de 14 185 profissionais.  Para serem incluídos no estudo, ao abrir o link,  

o profissional era conduzido a plataforma “Google forms” e teria que concordar com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, clicando na opção “sim” para só então 

iniciar as respostas, sendo assim, foram retornados respondidos 216 questionários. 

O questionário aplicado continha 20 perguntas estruturadas, subdivididas em 

três seções. A seção 1, continha 4 perguntas acerca do perfil profissional (tempo de 

exercício da profissão, nível de formação, setor de atuação e quantidade de cursos 

de atualização em proteção radiológica). A seção 2 continha 6 perguntas a respeito 

da prática clínica diária dos profissionais (prática diária com exames radiológicos, 
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quantidade de radiografias solicitadas e executadas, busca por exames radiológicos 

preexistentes de pacientes e público alvo de atendimento). 

As questões da seção 3 continha perguntas acerca dos princípios gerais de 

radioproteção, eram todas questões fechadas, as mesmas foram enumeradas de 3.1 

a 3.10. As questões 3.1, 3.3 e 3.4 apresentavam todas as alternativas corretas, às 

questões 3.2, 3.6 e 3.9 apresentavam apenas uma alternativa correta, e as questões 

3.5, 3.7, 3.8 e 3.10 apresentavam duas alternativas corretas. Nessa seção, não 

continha perguntas abertas. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril à maio do ano de 2022, os 

dados foram extraídos do formulário Google forms, inseridos em planilha excel após 

análise estatística no software SPSS versão 20.1.   

No intuito de criar uma pontuação geral a partir das respostas dos 

questionários,  foi construído uma escala de escores de 0 (zero) a 10 (dez). Para cada 

questão não respondida ou com resposta errada, foi atribuída pontuação zero (0), 

para as questões com uma ou duas alternativas corretas, foi atribuído um ponto (1), 

para as questões com três ou mais alternativas corretas, foi atribuído 0,5 ponto. 

Apenas para a questão 3.1(efeitos biológicos da radiação ionizante), a construção do 

escore se deu por número de alternativas marcadas, sendo considerado a marcação 

de um efeito (0,25), dois efeitos (0,5), três efeitos (0,75), quatro efeitos (1,0), não 

respondida (0,0). 

Por fim, esses dados foram transferidos para o software SPSS versão 20.1, 

onde foi possível obter a estatística descritiva, usando o Teste do Qui-quadrado que 

possibilitou comparar os dados e definir se eles diferem estatisticamente ou não.  

Esse trabalho obteve a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer 

número 5.172.529, de 16 de dezembro de 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O convite para responder ao questionário foi enviado a 14.185 profissionais, e 

um total de 216 devolveram respondidos. Do total de cirurgiões-dentistas 

participantes, 91 (42,1%) possuem menos de 9 anos de formado e 125 (57,9%) 

possuem mais de 10 anos de sua formação. A respeito do nível de formação 

profissional, 141 (65,2%), possuem especialização, 36 (16,6%) possuem mestrado ou 

doutorado, e 39 (18%) não possuem nenhum nível de pós-graduação. 
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Sobre a experiência diária com exames radiológicos odontológicos, a maioria 

166 (76,9%) afirmou que solicita e executa os exames,  41 (19%) apenas solicita,  e 

7 (3,2%) apenas executa o exame radiológico.  Quando questionados sobre busca 

por exames antecedentes, 78 (36,1%) afirmam questionar por exames recentes do 

paciente, 122 (56,5%) solicitam novos quando julgam necessário, 12 (5,6%) afirmam 

ser seu protocolo de atendimento solicitar novos exames radiológicos na primeira 

consulta, por tanto solicitam, e 4 (1,9%) não questionam por exames pré-existentes, 

apenas solicitam. A maioria afirmou atender adultos. 

 Quando questionados sobre a quantidade de solicitação de exames (intraoral, 

panorâmico e tomografia computadorizada), houve uma variabilidade nas respostas, 

por se tratar de perguntas abertas. Percebe-se que o uso de radiografias intraorais 

(considerando periapical e interproximal), na prática diária desses profissionais é 

bastante corriqueira, podendo passar de 10 radiografias por dia , conforme tabela 1. 

 

Tabela 1.Frequência absoluta e percentual de radiografias intraorais solicitadas por dia. 

Quantas radiografias intraorais você 
solicita por dia (em número de 

radiografias). 
n % 

Até 10 176 81,5 

Mais de 10 a 20 8 3,7 

100 1 0,5 

Muitas 1 0,5 

Muito variável 3 1,4 

Nenhuma 27 12,5 

Total 216 100 

 n, número de participantes; %, porcentagem correspondente ao total. 

  

Um total de (84,3%) afirmam pedir até 10 radiografia panorâmica por dia (Tabela 2). 

Tabela 2. Frequência absoluta e percentual de solicitações de radiografias panorâmicas  por dia. 

Quantas radiografias panorâmicas você solicita 
por dia (em número de radiografias). 

n % 

Até 10 radiografias 182 84,3 

20 radiografias 2 0,9 

30 radiografias 1 0,5 

Poucas 2 0,9 

Várias 1 0,5 

Nenhuma 28 13,0 

Total 216 100 

 n, número de participantes; %, porcentagem correspondente ao total. 
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Observou-se um número consideravelmente alto de solicitações de 

tomografias computadorizadas, por mês (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequência absoluta e percentual de solicitações de tomografias  

computadorizadas para odontologia por mês. 

Quantas tomografias você solicita por mês. n % 

Até 10 tomografias 149 69,0 

20 tomografias 3 1,4 

40 tomografias 1 0,5 

60 tomografias 2 0,9 

Raramente 1 0,5 

Nenhuma 60 27,8 

Total 216 100 

 n, número de participantes; %, porcentagem correspondente ao total. 

 

Os cirurgiões-dentistas foram questionados quanto aos conhecimentos gerais 

sobre proteção radiológica. Foi amplamente discutido questões sobre efeitos 

biológicos e otimização. Percebe-se que quase todos os participantes demonstraram 

bom conhecimento sobre os efeitos da radiação ionizante e do risco oferecido aos 

tecidos, bem como da conduta de realização de exames radiológicos em gestantes. 

Um  pequeno número de participantes, consideram contraindicação absoluta realizar 

exames radiológicos em gestantes e não saberiam qual a conduta correta frente a 

uma situação clínica de artefatos em exame tomográfico (Quadro 1). 

 
Quadro 1. Frequência absoluta e percentual sobre conhecimentos de proteção radiológica e 

otimização. Em negrito as respostas corretas. 
 

 
VARIÁVEIS 

 

 
RESPOSTAS 

 
n 

 
% 

 
Efeitos biológicos da radiação 
ionizante:  anemias, mutações 
genéticas, radiodermite e 
osteorradionecrose (pode-se 
marcar mais de um efeito). 

Marcaram 01 efeito  
 
Marcaram 02 efeitos 
 
Marcaram 03 efeitos 
 
Marcaram 04 efeitos 
 
Não responderam 

     68 
 

79 
 

35 
 

30 
 
4 

  31,5 
 

36,6 
 

16,2 
 

55,9 
 

1,9 



37 
 

 
 
 
 
O tecido mais radiossensível é:  

 
Retina 
 
Glândula tireóide 
 
Medula óssea 
 
Pele 
 
Não responderam 

 
17 
 

137 
 

40 
 

15 
 
7 

 
7,9 

 
63,4 

 
18,5 

 
6,9 

 
3,2 

 
 
 
 
 
 
 
Em relação à exposição de 
mulheres grávidas a radiação 
ionizante. 
 
 
 
 

 
O exame radiológico deve ser realizado e 
a devida consideração deve ser dada à 
sua otimização. 
 
Considera a possibilidade de obter 
informações a partir de exames não 
radiológicos. 
 
É contraindicação absoluta em qualquer 
idade gestacional. 
 
Antes de realizar radiografia, deve solicitar 
exame de gravidez. 
 
Não responderam 

 
   169 

 
 
 

31 
 
 
 

     12 
 
 
2 
 
 
2 

 
78,2 

 
 
 

14,4 
 
 
 

5,6 
 
 
9 
 
 
9 

 
Qualquer atividade envolvendo 
radiação deve ser justificada em 
relação a alternativas 
disponíveis? 

 
Sim 
 
Não 
 
Não responderam 

 
138 

 
62 
 

16 

 
63,9 

 
28,7 

 
7,4 

 
Qual a conduta frente a uma 
situação em que um paciente usa 
pino metálico intrarradicular no 
dente 11, com suspeita de fratura 
radicular, apresentando muito 
artefato de imagem no exame 
tomográfico? 

 
Pedir radiografia periapical 
 
Pedir radiografia panorâmica 
 
Repetir a Tomografia  
 
Avaliação clínica 
 
Não responderam 

 
106 

 
1 
 

39 
 

67 
 
3 

 
49,1 

 
5 
 

18,1 
 

31 
 

1,4 

Fonte: autor 

 
Sobre a atualização em legislações de proteção radiológica, um número muito 

expressivo de participantes demonstrou não saber quais as legislações vigentes. A 

maioria demonstrou bom conhecimento sobre os programas de Garantia de 

Qualidade dos serviços de radiologia, sobre o valor de dose efetiva mensal que deve 

ser comunicada às autoridades sanitárias, sobre a exigência ou não de cabine de 

comando em serviços de radiologia. A maioria afirma saber que qualquer atividade 

envolvendo radiação deve ser justificada em relação a alternativas disponíveis. Um 
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número menor de participantes acreditam que salas de cirurgia geral e unidades de 

terapia intensiva tem a obrigatoriedade da sinalização luminosa vermelha e do 

símbolo internacional de radiologia (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Frequência absoluta e percentual sobre legislações de proteção radiológica. Em negrito as 
respostas corretas. 

 
VARIÁVEIS 

 

 
RESPOSTAS 

 
n 

 
% 

 
Devem ser assentados e  
comunicados à autoridade 
sanitária competente, nos 
casos de doses efetivas 
mensais superiores a: 
 

15 mSv 

20 mSv 

25 mSv 

30 mSv 

32 

74 

51 

31 

17 

39,4 

27,1 

16,5 

 
 
Os serviços de radiologia 
diagnóstica ou 
intervencionista devem 
implementar, no mínimo, os 
seguintes programas: 

Programa de Garantia de Qualidade 
 
Programa de Proteção Radiológica 
 
Programa de Educação Permanente, para 
todos os profissionais; 
 
Todas as opções anteriores. 
 
Não respondeu 

      1 
 

33 
 
 

11 
 
   164 

 
7 

5 
 

15,3 
 
 

5,1 
 

75,9 
 

3,2 
 

 
 
Qual(is) a(s) Legislação(ões) 
vigente(s) no Brasil para a 
Proteção Radiológica? 

Resolução - RDC 330/2019 - ANVISA, Instrução 
Normativa 94 e 95/2021 – ANVISA 
 
Resolução - RDC 330/2019 – ANVISA 
 
Instrução Normativa 94 e 95/2021 – ANVISA 
 
Erraram / Não responderam 

5 
 
 

74 
 

19 
 

118 
 

2,3 
 
 

34,3 
 

8,8 
 

54,6 

 
Em quais ambientes é 
obrigatória a sinalização 
luminosa vermelha, 
acompanhada do símbolo  
internacional da radiação 
ionizante. 

 
Salas de cirurgia geral 
 
Unidades de terapia intensiva 
 
Salas exclusivas para procedimentos 
radiológicos 
 

 
11 
 
5 
 

200 

 
5,1 

 
2,3 

 
92,6 

 
Sobre a cabine ou sala de 
comando. Para 
equipamentos de radiologia 
odontológica intraoral a 
exigência de cabine de 

 
Somente um paciente seja atendido por vez. 
 
O levantamento radiométrico comprove a 
adequação dos níveis de exposição aos 
limites toleráveis estabelecidos na Resolução. 
 

 
19 
 
 

82 
 
 

 
8,8 
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comando pode ser 
dispensada desde que: 

A equipe possa manter-se a, no mínimo, 2 
metros do cabeçote e do paciente 
 
Não responderam  

105 
 
 

10 

48,6 
 
 

4,6 

Fonte: autor 

 

Considerando uma escala de 0 a 10, a média geral dos participantes foi de 

6,98; embora o escore dos profissionais que tinham mestrado ou doutorado foi 

relativamente maior do que dos profissionais que tinham especialização e dos que 

não tinham nenhum tipo de pós-graduação, não houve diferença estatisticamente 

significativa. 

Comparando a participação em cursos de proteção radiológica, verificou-se 

que o conhecimento sobre radiação ionizante é maior entre os profissionais que já 

realizaram algum curso. A  diferença do escore dos profissionais que fizeram apenas 

um curso (7,5) é significativamente diferente (p= 0,029) do escore dos profissionais 

que não fizeram nenhum curso (6,8). A diferença do escore dos profissionais que 

fizeram três cursos ou mais (8,7) é significativamente diferente (p=0,001) do escore 

dos profissionais que não fizeram nenhum curso (6,8), e a diferença do escore dos 

profissionais que fizeram três cursos ou mais (8,7) é significativamente diferente (p= 

0,039) do escore dos profissionais que fizeram um curso (7,5). Não houve diferença 

significativa do escore dos profissionais que não fizeram nenhum curso (6,8) e dos 

profissionais que fizeram dois cursos (8,2), porque a amostra deste foi muito pequena 

para apresentar diferenças significativas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Frequência absoluta, percentual e escore das respostas do questionário 
pela variável quantidade de cursos em proteção radiológica. 

 
Quantidade de cursos 

 

 
  n                        % 

 
Escores 

Nenhum curso 
 

183                    84,8 6,8 

Um curso  24                     11,1  7,5* 

Dois cursos 3                      1,3 8,2 

Três cursos ou mais  6                       2,8  8,7* 

Total                                     216                     100 - 

 n, número de participantes; %,porcentagem correspondente em relação ao total; *p≤0,05 
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A diferença do escore dos profissionais que atuam apenas no setor público é 

significativamente diferente (p=0,013) do escore dos que atuam apenas no setor 

privado, e a diferença do escore dos profissionais que atuam em outros setores é 

significativamente diferente (p= 0,028) do escore dos profissionais que atuam apenas 

no setor privado, tendo uma melhor nota os profissionais do segmento outros setores, 

seguido dos profissionais do setor público (Tabela 5). 

 
 Tabela 5. Frequência absoluta, percentual e escore das respostas do questionário pela  
 variável setor de atuação.  

 
Setor de atuação 
 

 
n                        % 

 
Escores 

 
Apenas privado 
 

 
124                     57,4 

 
6,8 

Apenas público 31                      14,3  7,5* 

Público e privado 57                       26,4 7,1 

Em outros setores 4                       1,9  8,2* 

Total                                216                      100 - 

 n, número de participantes; %,porcentagem correspondente em relação ao total; *p≤0,05 

A partir dos dados obtidos, percebe-se que os cirurgiões-dentistas têm algumas 

dificuldades inerentes à área de proteção radiológica. O maior escore foi dos 

profissionais dos setores que não se caracterizam como público/privado, seguido do 

escore dos profissionais atuantes apenas do setor público. Esse resultado difere do 

obtido por Alves et al (2016), numa pesquisa com 50 cirurgiões-dentistas atuantes do 

setor privado, concluíram que esses profissionais têm um bom conhecimento acerca 

de radioproteção, bem como demonstraram se preocupar em seguir com as técnicas 

corretas para evitar repetições radiográficas, entretanto houve um grupo menor que 

demonstrou desconhecer ou não praticar os princípios de proteção radiológica. 

O conhecimento sobre proteção radiológica no presente estudo, também foi 

notório entre os profissionais que têm um ou mais cursos em proteção radiológica. 

Dias et al (2020), defendem que os profissionais devem atualizar seus conhecimentos 

e se familiarizar com as tecnologias radiológicas. Quando os profissionais deste 

estudo foram questionados sobre a busca por exames preexistentes dos pacientes, 

por exemplo, a maioria respondeu solicitar novos exames quando necessário, sem 
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questionar por radiografias anteriores, diferente dos resultados obtidos por Neves et 

al (2010), onde foi identificado que uma a maioria investiga por exames antecedentes. 

Ainda sobre a solicitação de exames, uma quantidade expressiva de 

profissionais afirmaram fazer um elevado número de solicitações mensais de 

tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Para Silva et al, (2022) a TCFC 

é usada quando há uma limitação na imagem bidimensional, tornando o diagnóstico, 

o planejamento e o prognóstico comprometidos. Segundo os autores Dias et al, (2020) 

e Luquetti e Santos (2020), o uso da TCFC é indispensável em algumas 

especialidades para visualização das estruturas anatômicas, de variações de canais 

radiculares, em processos patológicos como cistos e tumores e em planejamento em 

cirurgias maxilofaciais complexas, por exemplo. No entanto, a maioria dos estudos 

afirmam que a TCFC proporciona maiores doses de radiação comparado a radiografia 

panorâmica e aos demais exames radiológicos orais, portanto, sugere-se cautela 

(WRZESIEŃ E OLSZEWSKI, 2017; BEGANOVIć et al, 2019; HOUFRAR et al, 2022).  

Numa situação clínica hipotética com presença de artefatos em TCFC, 39 

participantes deste estudo consideraram a possibilidade de repetir o exame. Para os 

autores, quando na cavidade oral há a presença de material de alta densidade, como 

um pino metálico, por exemplo, os artefatos são produzidos, limitando a interpretação 

do exame, confundindo ou até mesmo impossibilitando o diagnóstico, assim o 

profissional deve lançar mão de imagens bidimensional complementares (ESMAEILI 

et al, 2012; KUTEKEN et al, 2015).  

A respeito de exames radiológicos em gestante, a Agência Internacional de 

Energia Atômica determina que se uma paciente estiver grávida, deve-se sempre 

levar em conta a possibilidade de investigar a doença de forma clínica, de modo que 

não leve a exposição à radiação, entretanto havendo a necessidade, deve-se 

considerar a otimização da dose (IAEA, 2022). A maioria dos participantes deste 

estudo estão de acordo com o proposto pela IAEA, diferente do estudo de CAPUCHO 

et al (2003), onde identificou que metade dos cirurgiões-dentistas não realizam 

exames radiológicos em pacientes gestantes e apresentam dúvidas sobre a utilização 

de radiografias nas mesmas. 

Referente às legislações vigentes, um número muito considerável de 

participantes deste estudo demonstraram pouco conhecimento das legislações 

vigentes em proteção radiológica. A não observância dessas legislações pode se dá 

ao fato de suas publicações são muito recentes, e muitos profissionais não atuam 
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diretamente na área de radiologia odontológica, o que faz com que haja menos busca 

do assunto. Segundo dados do CFO (2022), a maioria dos inscritos no órgão 

competente são das especialidades de ortodontia, endodontia e implantodontia. 

Contudo, compreende-se a importância da atualização de forma continuada para que 

haja o mínimo de conhecimento a ser aplicado na prática diária desses profissionais 

(GARBIN et al, 2015 ; ALVES et al, 2016). 

Nesse sentido, a atualização dos profissionais de saúde é amplamente 

difundida na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, incentivando a 

qualificação do processo de trabalho em saúde. No entanto, para que isso aconteça 

é necessário que haja tempo oportuno por parte dos profissionais. Para Benedictis et 

al (2019), as plataformas web vem sendo uma das alternativas muito utilizadas para 

disseminar as informações nas mais diversas áreas, tornando-se uma prática cada 

vez mais comum entre profissionais de saúde, uma vez que poupa tempo, facilita o 

acesso, proporciona troca de informação de forma rápida e em tempo real.  

A pandemia do coronavírus evidenciou essa necessidade de adaptação e 

renovação do processo de ensino-aprendizagem através do uso de tecnologias. 

Alguns autores defendem a importância da aplicação das tecnologias como 

ferramenta estratégica para o processo de ensino-aprendizagem dos profissionais de 

saúde (SILVA et al, 2022). Para  França, Rabello e Magnago (2019), a maioria das 

pessoas usam algum meio de plataforma virtual, sendo assim acreditam que não há 

necessidade de inventar algo novo ou reinventar o que já está disponível e que 

funciona. Com responsabilidade no conteúdo a ser entregue, é possível disseminar a 

informação de forma clara e objetiva a um número muito alto de expectadores. 

Considerando as principais dificuldades dos cirurgiões-dentistas acerca de 

proteção radiológica observados nesse estudo, da necessidade de educação 

permanente em saúde, e das mídias digitais como um aliado a esse processo de 

ensino-aprendizagem, sugere-se uma proposta de atualização com conteúdos a 

serem abordados nos meios digitais. Para a construção dessa proposta, baseou-se 

nas legislações atuais de proteção radiológica ( RDC 330/2019, Instrução Normativa 

94 e 95 de 27 de maio de 2021), Agência Internacional de Energia Atômica, do 

Exercício Profissional da Odontologia (Lei 5081 de 24 de agosto de 1966), e nos 

artigos científicos que embasaram esse trabalho (Quadro 3). 
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Quadro 3. Proposta dos conteúdos para atualização em proteção radiológica. 

CONTEÚDOS  PROPOSTA 

Radiação Ionizante 
 
 

● Fontes de radiações ionizantes e suas 

contribuíções. 

● O que é radiação ionizante. 

● Quais os efeitos biológicos da radiação 

ionizante. 

● Radiossensibilidade dos tecidos. 

● Efeitos determinísticos e estocásticos. 

 

 

● Refletir sobre os efeitos danosos da 

radiação ionizante, imediata e a longo 

prazo. 

● Incentivar a compreensão da 

necessidade do conhecimento para 

aplicações na prática. 

 

Princípios fundamentais de radioproteção 
 

● Justificação 

● Otimização 

 

 

● Aprofundar os conhecimentos acerca 

dos princípios norteadores da proteção 

radiológica. 

 
 Legislações atualizadas  

 
● RDC 611/22 
● IN 94 e 95/2021 

 
 

 

● Atualizar os cirurgiões-dentistas acerca 

das legislações vigentes em proteção 

radiológica. 

Proteção radiológica em odontologia. 
 

● Equipamentos de Proteção 
Radiológica 

 
● Exames radiológicos em odontologia. 

● Mito versus verdade sobre radiação 

ionizante em odontologia. 

 

 

● Estimular a proteção radiológica  

na prática diária dos cirurgiões-dentistas. 

● Desmistificar o uso da radiação ionizante 

nas aplicações diárias. 

Fonte: autor 

 

CONCLUSÃO 

 

 É necessário a atualização em proteção radiológica por parte dos cirurgiões-

dentistas, bem como é imprescindível relembrar os princípios de justificativa e 

otimização. Os conselhos de odontologia podem ter um papel importante nesse 
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processo de atualização desses profissionais. As mídias digitais, por outro lado, 

podem contribuir nesse processo de educação permanente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A identificação das necessidades de compreensão dos cirurgiões-dentistas 

acerca da proteção radiológica foi fundamental para a construção deste trabalho, bem 

como para o desenvolvimento dos temas a serem abordados na proposta de 

atualização. 

Acredita-se que a educação permanente é primordial para atualização desses 

profissionais, e o meio digital é uma ferramenta aliada na busca da entrega desse 

conhecimento. 

Considera-se como limitações deste estudo o tempo em que o questionário 

ficou aberto; o que pode ter levado o participante a pesquisar as respostas na internet, 

a estrutura das perguntas do questionário e o número da amostra. Outra limitação 

importante foi a mudança da legislação, que no momento da construção deste 

trabalho a que estava em vigor era a RDC 330/19, e no momento da conclusão, essa 

foi revogada pela RDC 611/22, assim fica descrita em todo o corpo do trabalho, exceto 

no questionário e nos resultados, a RDC 611/22. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  O projeto de pesquisa intitulado: DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL ACERCA DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM 

ODONTOLOGIA é desenvolvido pela mestranda em Proteção Radiológica Rafaela 

Maria Diniz, CPF 061.140.814-71. Trata-se de pesquisa em Proteção Radiológica do 

Trabalhador pelo Curso de Mestrado Profissional em Proteção Radiológica, pelo 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias radiológicas do Instituto Federal de 

Santa Catarina, Campus Florianópolis, na Área de Concentração: Medicina II, 

Radiologia Médica e sob orientação do Professor Dr. Marcos Araquem Scopel, CPF 

951.613.259-68, Matrícula SIAPE 1363501 (pesquisador responsável) e da Profa. Ma. 

Ângela Catarina Maragno, CPF 918.761.929-68 (pesquisadora corresponsável). 

 O projeto de pesquisa tem como objetivos: 

Geral: - objetivo elaborar uma proposta pedagógica de um curso de capacitação 

profissional para cirurgiões-dentistas acerca da proteção radiológica em odontologia. 

Específicos: 1) Avaliar o conhecimento do cirurgião-dentista acerca da proteção 

radiológica em odontologia. 2) Desenvolver um curso de formação para profissionais 

da radiologia odontológica tendo como eixo norteador a legislação vigente sobre 

proteção radiológica e 3) Disponibilizar o curso, de acesso livre ao público geral, em 

plataformas digitais de comunicação social. 

O (a) Sr. (a), cirurgião-dentista, está sendo convidado a participar de uma pesquisa, 

intitulada DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

ACERCA DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM ODONTOLOGIA, que tem como 

Sua participação na referida pesquisa será responder um questionário anônimo, por 

meio eletrônico, através da Plataforma do Google Formulários. Esse questionário 

está composto de 20 perguntas, sendo 17 perguntas fechadas e 3 abertas. 

O questionário está dividido em três seções: a primeira, contendo perguntas sobre 

tempo de formação, nível de formação, atualização profissional em proteção 
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radiológica e setor de atuação. A segunda seção contém perguntas sobre a prática 

clínica, frequência que solicita exames radiológicos, quantidade, tipos de paciente; 

e por fim, a terceira parte contém questões abordando princípios de radioproteção 

e princípios de otimização. 

 

Os riscos inerentes a sua participação nessa pesquisa são poucos. Você poderá 

se sentir constrangido ao responder alguma pergunta, e ainda que o questionário 

seja por meio eletrônico, há o risco potencial de vazamento de dados. Esclarecemos 

que o preenchimento do questionário é de forma anônima, não há campos de 

identificação pessoal, nem registro de e-mail ou de qualquer informação que venha 

a identificá-lo. Após a conclusão da coleta, os dados referentes a essa pesquisa 

serão baixados para um HD externo e serão imediatamente excluídos do Google 

Formulários. 

 

Os benefícios de sua participação nessa pesquisa serão indiretos, através das 

respostas poderemos sondar de forma indireta o conhecimento dos cirurgiões-

dentistas a cerca de proteção radiológica em odontologia, assim oportunizando 

colaborar de forma voluntária para o avanço das pesquisas no campo da proteção 

radiológica, bem como produção de conhecimento científico. 

 

O Sr. (a) fica plenamente esclarecido (a) de que aceitando, estará participando de 

um estudo de cunho acadêmico, de forma voluntária, garantindo-lhe que poderá 

desistir a qualquer momento, sem ter que apresentar qualquer justificativa, e sem 

quaisquer prejuízos. Fica esclarecido ainda que, por ser uma participação 

voluntária e sem interesse financeiro, o (a) sr. (a) não terá direito a nenhuma 

remuneração. Os dados referentes ao questionário serão sigilosos e privados, 

preceitos estes assegurados pela Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 

do Conselho Nacional de Saúde, sendo que, uma vez que o questionário será 

respondido de forma totalmente anônima, caso você aceite participar e faça o envio 

de suas respostas, não será possível lhe dar acesso às suas respostas no futuro 

ou excluir as mesmas da base de dados. 

O pesquisador responsável, que também assina esse documento, compromete-se 

a conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução nº 466 de 12 
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de dezembro de 2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos 

participantes da pesquisa, assim fica a acadêmica Rafaela Maria Diniz - Telefone: 

(48) 9663-9168, estudante do curso de Mestrado em Proteção Radiológica do 

IFSC orientanda do Prof. Dr. Marcos Araquem Scopel – IFSC 48 99666-1196, e-

mail scopel@ifsc.edu.br, e da Profa. Ma. Ângela Catarina Maragno – Universidade 

do Extremo Sul Catarinense - UNESC, e-mail acmaragno@unesc.net. 

É garantido o seu livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências, e tudo o que você queira saber antes, 

durante e depois de sua participação. 

Pedimos que salve uma cópia ou imprima esse termo, para que tenha acesso às 

informações aqui apresentadas posteriormente à sua participação. 

  Florianópolis, 22 de novembro de 2021. 

   

 Assinatura do Participante 

  

Rafaela Maria Diniz 

Pesquisadora 

 

Prof. Dr. Marcos Araquem Scopel 

Pesquisador Responsável - Orientador 

 

Prof. Ma. Ângela Catarina Maragno 

Pesquisadora Responsável - Coorientadora 
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
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ANEXO 1 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 
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