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RESUMO

Para avaliar se 10 aparelhos de raios X novos se encontravam em conformidade com as informa-
ções do fabricante e os padrões legais vigentes, foram realizados testes quanto à reprodutibilidade do
tempo de exposição e da quilovoltagem, verificação das tensões efetiva e pico, espessura do filtro de
alumínio, diâmetro e alinhamento de campo, tipo e do comprimento do localizador e radiação de fuga.
Todos os equipamentos testados se apresentaram adequados quanto ao diâmetro de campo, comprimen-
to do cilindro localizador, espessura do filtro de alumínio, radiação de fuga, exatidão e reprodutibilidade
do tempo de exposição. O alinhamento do feixe mostrou desvio que variou de 0,9 cm a 1,1 cm. Dos
equipamentos testados, 9 apresentaram variação da kVp além dos limites preconizados. Conclui-se que
nenhum dos equipamentos apresentou resultados em total conformidade com as informações do fabri-
cante e com os padrões legais.

Palavras-chave: radioproteção, controle de qualidade, raios X.

ABSTRACT

In order to evaluate if ten new X-ray devices were in accordance with the information supplied by
the manufacturer and the legal standards, tests concerning to accuracy and reproducibility of exposure
time and kilovoltage, verification of effective tensions and peak, thickness of the aluminum filter,
diameter and field alignment, type and length of the cylinder and measurement of the radiation
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leakage were performed. All of equipments tested were in accordance with the rules concerning field
diameter, length of the cylinder, thickness of the aluminum filter, radiation leakage and exposure time
accuracy and reproducibility. All of them showed beam misalignment, ranging from 0,9 cm to 1,1 cm
has been observed. Nine of the devices tested presented a variation of kVp beyond the advocated limits.
We conclude that none of devices presented fully in accordance with manufacturers’ information and
legal standards.

Key words: radioprotection, quality control, X-ray.

INTRODUÇÃO

Na Odontologia atual o exame complemen-
tar mais utilizado é o radiográfico. Desde a desco-
berta dos raios X e a primeira radiografia dental
executada com um tempo de exposição de 25 mi-
nutos, muitas pesquisas científicas foram realiza-
das, comprovando que o uso inadequado dos raios
X causa alterações biológicas. Efeitos determinísticos
somáticos predominam em altas doses de radia-
ção, enquanto efeitos estocásticos somáticos pre-
dominam em baixas doses (WHAITES, 2003).

Com o intuito de minimizar esses possíveis
efeitos, surgiram normas de radioproteção, que por
meio de leis, regulamentos e diretrizes, visam asse-
gurar a máxima qualidade das imagens
radiográficas, com várias vantagens, dentre as quais
a maior proteção do paciente, profissional e pesso-
al auxiliar, além do avanço da tecnologia que per-
mite ter uma radiografia padrão com um tempo
mínimo de exposição (PINHEIRO, LINO, 2000;
SPYRIDES et al., 2001; DE PAULA, PEREIRA,
2001; MEZADRI, 2000; MEZADRI et al., 2002).

Embora o risco de efeitos somáticos e gené-
ticos dos raios X para diagnóstico dental seja mí-
nimo, cirurgiões-dentistas e assistentes devem
abordar a questão preventivamente. É contra-in-
dicado o uso indiscriminado das radiografias. Es-
tas são essenciais para diagnosticar, tratar e pre-
venir doenças, contudo devem ser realizadas ou
prescritas somente após o exame clínico da cavi-
dade bucal. Com um equipamento calibrado, fil-
me mais sensível, técnica e processamento ade-
quados e, principalmente, indicação criteriosa, o
risco de efeitos danosos das radiografias é quase
inexistente (THUNTHY, 2000; DA CRUZ et al.,
2002; TAVANO, 2002).

A Portaria nº. 453, de 01 de junho de 1998,
do Ministério da Saúde aprova o Regulamento
técnico “Diretrizes de Proteção Radiológica em
Radiodiagnóstico Médico e Odontológico”, esta-

belece os requisitos básicos de proteção radiológi-
ca e disciplina o uso dos raios X para fins diagnós-
ticos e intervencionistas, visando à defesa da saú-
de dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do
público em geral (SVS, 1998).

Os procedimentos executados para assegu-
rar que o equipamento de raios X produza imagens
adequadas para diagnóstico com o mínimo de cus-
to e exposição para o paciente e profissional deno-
mina-se Controle de Qualidade. Garantia de Qua-
lidade significa realização de testes periódicos para
detectar qualquer irregularidade no funcionamento
do equipamento, monitoramento planejado e ma-
nutenção dos procedimentos de processamento,
além da avaliação em períodos pré-determinados
de outras variáveis que possam afetar a qualidade
da imagem. As normas devem ser respeitadas e
seguidas (ALVARES, TAVANO, 1998; FREITAS,
1998; TAVANO, 2002; STAVRIANOU et al., 2005).

Atualmente não é mais aceito que os profis-
sionais executem sobre exposições em seus paci-
entes para conseguirem um tempo menor de
processamento (FREITAS, 1998; TAVANO, 2000;
TAVANO, 2002; STAVRIANOU et al., 2005), con-
tudo Mezadri et al. (2003) verificaram que 41,1%
dos dentistas utilizam dose-pele acima do preco-
nizado e 24,6% dos aparelhos necessitam adap-
tação para filtração total.

Gurjão et al. (2003), avaliando parâmetros
de exposição na pele, colimação e filtração esta-
belecidos pelo Instituto de Radioproteção e
Dosimetria, observaram que 59,33% dos apare-
lhos não estavam de acordo, principalmente quan-
to ao diâmetro de campo.

Braosi et al. (2003) investigaram a precisão
do tempo de exposição em seis aparelhos de raios
X odontológicos de um mesmo fabricante na Fa-
culdade de Odontologia da Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná e verificaram grande vari-
abilidade dos tempos medidos, incluindo ausência
de reprodutibilidade.
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Oliveira et al. (2005), avaliando o conheci-
mento e procedimentos preventivos de
radioproteção em consultórios odontológicos na
cidade de São Paulo, verificaram que a maioria
dos cirurgiões-dentistas negligencia as normas e
que é necessária maior conscientização destes pro-
fissionais.

A aplicabilidade da Portaria 453 no Brasil
representará um grande avanço na utilização da
radiação ionizante em odontologia de forma se-
gura; a diminuição da dose de radiação nos indi-
víduos envolvidos é possível por meio de métodos
simples e disponíveis ao uso pelos profissionais da
área odontológica (ZENÓBIO, DA SILVA, 2003;
GURGACZ, GEWEHR, 2004).

Um programa de garantia de qualidade é es-
sencial na redução de exposição ao paciente, pro-
porcionando melhor qualidade de imagem para um
diagnóstico aceitável, diminuindo as repetições e
custos, assegurando o compromisso com as leis vi-
gentes. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar
as condições de uso e funcionamento dos equipa-
mentos de raios X no Curso de Odontologia da Uni-

versidade Luterana do Brasil, Canoas/RS, bem
como se estes estão de acordo com os padrões le-
gais estabelecidos pela Portaria 453 do MS.

METODOLOGIA

Foram avaliados 10 equipamentos de raios
X novos (figura 1) instalados no laboratório da
Disciplina de Radiologia Odontológica e
Imaginologia e no Serviço de Radiologia
Odontológica da Universidade Luterana do Bra-
sil, (Canoas, RS). Os aparelhos foram submetidos
a testes determinados pela Portaria 453, com a
finalidade de controlar a qualidade em
radiodiagnóstico odontológico, determinando ade-
quação de seu funcionamento, a seguir descritos.
A identificação do equipamento e data de fabrica-
ção são fornecidas pelo fabricante.

O tipo de localizador e de disparador foi ve-
rificado visualmente. Seu comprimento (distância
foco-pele, figura 2), assim como a distância do
cabo, foi medido com uma trena.

A espessura do filtro de alumínio, que consta
nas especificações de cada aparelho, foi conferida
com um paquímetro e comparada com a
especificada na legislação para a quilovoltagem
do equipamento.

Para a medição do diâmetro de campo e
alinhamento do feixe de raios X, foram expos-
tos quatro filmes periapicais posicionados lado
a lado, formando um retângulo de 6 x 8 cm. O
localizador foi posicionado perpendicularmente
ao plano dos filmes com sua extremidade en-

Figura 1 – Equipamento GNATUS TIMEX – 70 C Figura 2 – Comprimento do cilindro (distância foco-pele).

costada neles, centralizando os filmes no eixo
do localizador (figura 3). O tempo de exposi-
ção selecionado foi de 0,3 s e os filmes, após
expostos, foram processados pelo método tem-
peratura/tempo. Após o processamento e com
os filmes posicionados sobre um negatoscópio,
o diâmetro da área de filme exposta (figura 4)
foi medido com um paquímetro. Quando se
observaram dois círculos sobrepostos, a dife-
rença entre os mesmos foi medida (figura 5)
para verificar a discrepância de alinhamento.
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Para verificação da radiação de fuga foi
utilizada uma câmara de ionização (figura 6)
X-Ray monitor 2025 (MDH Industries, INC,
Monrovia, EUA).

A exatidão e reprodutibilidade do tempo de
exposição, a tensão de pico e a precisão da

quilovoltagem foram verificadas utilizando o equi-
pamento Multi-Function meter 240 A (Radiation
Measurements Inc, Middleton, EUA). Foram rea-
lizadas quatro medidas, com os tempos nominais
de 0,64; 0,8; 1,0; 1,5 s (figura 7).

Figura 3 – Posicionamento do cilindro e filmes
para a medição do diâmetro de campo.

Figura 4 – Filmes sobre
negatoscópio para medição do
diâmetro de campo.

Figura 5 – Filmes sobre negatoscópio
para medição da discrepância de ali-
nhamento.

Figura 6 – Verificação da radiação de fuga por
meio de câmara de ionização.

Figura 7 – Posicionamento do cilindro para aferir a
exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição, a
tensão de pico e a precisão da quilovoltagem.

Os resultados foram compilados em uma
planilha e analisados, levando em conta a aceita-
ção pela Portaria 453.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os equipamentos analisados são da marca
GNATUS (Ribeirão Preto, Brasil), modelo TIMEX
– 70 C, fabricados em 2004. Todos os aparelhos
possuem certificado de qualidade atestando que
estão de acordo com Laudo de Conformidade,
determinados pelo Regulamento Técnico do Mi-
nistério da Saúde, aprovado pela Portaria SVS-

453, de 01 de Junho de 1998, e Normas Técnicas
da série NBR-IEC 60601, fornecido pelo fabri-
cante.

O disparador é do tipo digital de pressão
contínua, de forma que a exposição só ocorra
enquanto ele for mantido pressionado, com o cabo
permitindo afastamento de 2,5 m, medido por uma
trena, o que está em conformidade com o preco-
nizado pela legislação (SVS, 1998) “o sistema de
controle da duração da exposição deve ser do tipo
eletrônico e não deve permitir exposição com du-
ração superior a 5 s; deve haver um sistema para
garantir que raios X não sejam emitidos quando o
indicador de tempo de exposição se encontrar na
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posição zero e o disparador for pressionado; bo-
tão disparador deve ser disposto de tal forma que
o operador que o maneje possa ficar a uma dis-
tância de, pelo menos, 2m do tubo e do paciente
durante a exposição”.

O localizador é um dispositivo cilíndrico, uti-
lizado para facilitar a orientação do feixe. Segun-
do a norma (SVS, 1998), “equipamentos para ra-
diografias intra-orais devem possuir um localizador
de extremidade de saída aberta para posicionar o
feixe e limitar a distância foco-pele”.

A distância foco-pele é a distância entre a ja-
nela de saída de radiação X que se encontra no apa-
relho e a pele do paciente (SVS, 1998). Os aparelhos
testados possuem localizador de plástico revestido
internamente de chumbo, com distância foco-pele
de 20 cm, medida por uma trena, estando assim nas
normas da Portaria 453: “o localizador deve ser tal
que a distância foco-pele seja de, no mínimo, 18 cm
para tensão de tubo menor ou igual a 60 kVp, no
mínimo de 20 cm para tensão entre 60 e 70 kVp
(inclusive) e, no mínimo, 24 cm para tensão maior
que 70 kVp. Localizador e o diafragma/colimador
devem ser construídos de modo que o feixe primário
não interaja com a extremidade de saída do
localizador”. No estudo de Gurjão et al. (2003), os
equipamentos não eram novos, fato que pode expli-
car a não conformidade com o diâmetro de campo e
a distância focal atualmente preconizados.

Os aparelhos de raios X devem possuir um
filtro de alumínio para reter os raios de menor
energia e, portanto, inúteis e prejudiciais à ima-
gem radiográfica. Este é composto de uma lâmi-
na de alumínio de 0,5 a 2 mm de espessura, colo-
cado antes do colimador. Os raios X produzidos
na ampola ou tubo são obrigados a atravessar os
materiais de sua construção, como o vidro da
ampola (filtração inerente), óleo, sistema de
vedação do óleo e filtro de alumínio (filtração adi-
cionada), o que constitui a filtração total. Confor-
me a Portaria 453 (SVS, 1998), “os equipamentos
com tensão de tubo inferior ou igual a 70 Kvp
devem possuir uma filtração total permanente não
inferior ao equivalente a 1,5 mm de alumínio. Os
que possuem ampolas com tensão superior a 70
Kvp devem possuir uma filtração total permanen-
te não inferior ao equivalente a 2,5 mm de alumí-
nio”. Realizadas as medições do filtro com o
paquímetro, foi constatado que todos os equipa-
mentos apresentam-se dentro das normas da Por-

taria 453, com 1mm de espessura do filtro de alu-
mínio e filtração total de 3,81 mm equivalente de
alumínio, informado pelo fabricante.

O tamanho do campo é a delimitação da
área em exame. A medição do diâmetro e alinha-
mento de campo tem por finalidade verificar se o
alinhamento e o campo de radiação utilizado es-
tão de acordo com as normas de proteção radio-
lógica, para evitar a irradiação desnecessária de
tecidos do paciente. O diafragma é um disco de
chumbo com um orifício central e espessura de 2
cm de diâmetro e 2 mm de espessura. Conforme
a Portaria 453 (SVS, 1998), “todo equipamento
de raios X deve possuir um sistema de colimação
para limitar o campo ao mínimo necessário para
cobrir a área em exame e para radiografias intra-
orais o diâmetro de campo não deve ser superior
a 6 cm na extremidade de saída do localizador”.
Os equipamentos testados estão dentro das nor-
mas da Portaria 453, registrando um diâmetro de
campo de 5,5 cm. Quanto ao alinhamento do fei-
xe, foi observada uma área de penumbra nas ima-
gens obtidas com todos os aparelhos testados, in-
dicando desalinhamento do colimador, que variou
de 0,9 a 1,1 cm, com média de 1,0 cm.

A radiação de fuga consiste na radiação que
consegue atravessar o cabeçote por defeito na blin-
dagem do aparelho. É também chamada de radi-
ação de vazamento, sendo evitada pela blinda-
gem do cabeçote, obtida por material ou disposi-
tivo interposto entre uma fonte de radiação e se-
res humanos com o propósito de segurança. Con-
forme a Portaria 453 (SVS, 1998) “em radiografi-
as intra-orais, o cabeçote deve estar adequada-
mente blindado de modo a garantir um nível mí-
nimo de radiação de fuga, limitada a uma taxa de
kerma no ar máxima de 0,25 mGy/h a 1 m do
ponto focal, com exposição de 1s, quando opera-
do em condições de ensaio de fuga; a adequação
da blindagem é constatada por certificado emiti-
do pelo fabricante”. Todos aparelhos examinados
tiveram ausência de radiação de fuga, de acordo
com as normas da Portaria 453.

A duração do tempo de exposição é o inter-
valo de tempo selecionado pelo operador para
submeter o paciente à radiação X. O tempo indi-
cado no seletor deve ser preciso. A Portaria 453
(SVS, 1998) determina que “o seletor do tempo de
exposição deve garantir exposições reprodutíveis
de modo que o desvio (diferença entre as duas
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medidas de tempo de exposição) máximo seja
menor ou igual a 10% do valor médio, para qua-
tro medidas”. A reprodutibilidade do tempo de
exposição mede a capacidade do aparelho de pro-
duzir a mesma quantidade de radiação, várias
vezes, para o tempo selecionado. Foram utiliza-
das quatro medidas com os tempos nominais de

0,64; 0,8; 1,0 e 1,5 s. Os resultados estão apre-
sentados no gráfico 1. Os aparelhos estão dentro
das normas da Portaria 453, respeitando a tole-
rância de 10% no que diz respeito à
reprodutibilidade do tempo de exposição, ao con-
trário do que encontraram Braosi et al. (2003),
avaliando equipamentos já em uso.

A tensão de pico é a máxima tensão atingida
por um aparelho de raios X, sendo que este pode
trabalhar aquém deste limite, o que sugere a veri-
ficação deste item para não haver perda de qua-
lidade no diagnóstico. As radiografias devem ser
obtidas com raios X de maior poder de penetra-
ção, diminuindo o tempo de exposição. O teste
realizado determina a precisão da quilovoltagem
(kV) nominal indicada no aparelho, demonstran-
do o kVp e o kV efetivo. A Portaria 453 preconiza
que “em radiografias intra-orais a tensão no tubo
de raios X deve ser maior ou igual a 50 kVp, pre-
ferencialmente maior que 60 kVp, tendo uma to-
lerância de – 3 kVp”. Conforme os dados apre-
sentados na tabela 1, apenas um dos aparelhos
testados está dentro das normas da Portaria 453
(SVS, 1998), enquanto que os outros estão traba-
lhando abaixo do recomendado para tais equipa-
mentos, podendo, conforme Alvares, Tavano
(1998), Freitas (1998), Tavano (2002) e
Stavrianou et al. (2005), afetar a qualidade das
imagens resultantes.

Gráfico 1 – Reprodutibilidade dos tempos de exposição.

Tabela 1: Média e desvio-padrão do kVp.

KVp* 
Aparelho 

Média Desvio-padrão 

1 64,73 0,11 

2 72,63 0,69 

3 65,35 0,08 

4 63,93 0,14 

5 62,13 1,10 

6 65,10 0,16 

7 63,68 0,13 

8 63,57 0,22 

9 65,05 0,30 

10 64,85 0,11 

CONCLUSÕES

Nenhum dos equipamentos apresentou re-
sultados em conformidade com as informações do
fabricante e com os padrões legais estabelecidos
pela Portaria 453 do MS nos testes realizados para

*kVp: quilovoltagem-pico.
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a reprodutibilidade do kVp e alinhamento de cam-
po. Nos demais testes realizados todos estão de
acordo com as instruções. Assim, há necessidade
de se aferir equipamentos radiográficos, inclusive
os novos e que apresentam certificado de confor-
midade com a legislação.
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