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Resumo 

A radiografia mais utilizada em Odontologia é a periapical realizada pela técnica 
da bissetriz. Considerando a execução da técnica radiográfica para a obtenção de uma 
radiografia adequada para a realização do diagnóstico e, a possibilidade de ocorrência 
de erros durante a exposição do filme aos raios X (RX), enfatiza-se a importância de 
identificar os erros que ocorrem com maior frequência, com o propósito de traçar metas 
para diminuir ou evitar que os mesmos ocorram, visando principalmente a proteção dos 
pacientes às radiações ionizantes. Desta forma, o presente trabalho terá por objetivo 
identificar e quantificar os erros que ocorrem na obtenção da radiografia periapical, 
relacionados à técnica radiográfica propriamente dita, ao uso de posicionadores de 
filmes radiográficos e de aparelhos de raios X com diferentes colimadores. Assim como, 
avaliar a capacidade de aprendizagem e a experiência, em relação à execução da técnica 
radiográfica, adquiridas pelos estudantes no decorrer do curso de graduação em 
Odontologia. Para a execução da técnica radiográfica serão selecionados aleatoriamente 
dez (10) estudantes de Odontologia que estejam cursando o segundo ano, matriculados 
na disciplina de Radiologia Odontológica II e dez (10) estudantes do quinto ano, 
matriculados na disciplina de Estágio em Clínica Integrada. As radiografias serão 
obtidas utilizando-se filme periapical nº2 (Ultra-Speed, Kodak, Rochester, NY, EUA), 
com tempo de exposição determinado para cada região, e de acordo com a técnica da 
bissetriz e processamento automático. O aparelho de raios X utilizado será o Sommo 
(Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil). Cada estudante realizará três (3) exames 
periapicais completos (14 radiografias), sendo o primeiro obtido sem o uso de 
posicionadores de filmes radiográficos, o segundo com o uso de posicionadores 
(Indusbello, Londrina, Paraná) e colimador cilíndrico e o terceiro com o uso de 
posicionadores e colimador retangular. Portanto, cada estudante realizará 42 
radiografias periapicais. Os participantes executarão os procedimentos propostos dentro 
das normas de biossegurança e radioproteção vigentes e utilizados durante as aulas nas 
disciplinas de Radiologia Odontológica. As radiografias serão avaliadas por um 
professor das disciplinas de Radiologia Odontológica da Faculdade de Odontologia da 
PUCRS, em um ambiente com iluminação reduzida, utilizando negatoscópio e lupa de 
quatro aumentos. Para a análise as radiografias serão colocadas em montagens plásticas. 
As mesmas serão observadas individualmente e separadamente, estando numeradas de 
maneira que o observador não consiga identificar a forma de obtenção da radiografia e o 
ano a que pertence o aluno de graduação. 
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