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O cirurgião-dentista é o profissional que mais faz uso 
de exames de imagem.

Doses de radiação 
mínimas!

Toda exposição apresenta 
potencial de dano ao organismo

Resultando na chance de desenvolver 
um processo carcinogênico.

Toda ação que reduza essa exposição à radiação é 
considerada radioproteção.

Princípios de radioproteção

Requisitos–odontologia (cap. 5)

Apesar de tudo, os cirurgiões-dentistas ainda 
superexpõem os pacientes.

Têm-se a necessidade de detectar aquilo
que dificulta a implementação e adoção
eficaz das medidas de radioproteção.

Para assim, atuar na prevenção do desenvolvimento 
de um possível câncer.
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Você conhece as normas da Portaria 
ANVISA 453/98? (não)

Você conhece os princípios básicos 
de justificação da prática, otimização 

da proteção e limitação das doses 
individuais (ALARA)?

(não)

Qual a 
sensibilidade do 
filme que você 
utiliza?

(não sei) (não sei)1
Ilgüy D.

et al 2005

Você mede a 
temperatura do 
revelador antes do 
processamento?

(não) (não)2
Mutyabule
et al 2002

Você usa barreiras 
de proteção em 
todos os exames
que realiza?

(não) (não)3
Shahab S.
et al 2012

Falta de conhecimento e cuidados básicos:

 Normas contidas na Portaria;
 Aparelhos de raios x;
 Filmes utilizados;
 Processamento radiográfico;
 Uso de barreiras de proteção.


