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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xxq-yvkq-zva 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: João Borges da Silveira, Kelly Regina Torres, 
Fabrícia Lunas, Gisele Silveira 
 
 
1. IMPORTÂNCIA E INDICAÇÃO DA RADIOLOGIA NA ODONTOLOGIA 
 
Jaquecielen Rodrigues de Souza; Patrícia da Silva Mathias; André Valério da Silva; Kelly Regina Torres 
da Silva 
 
RESUMO 
Desde a descoberta dos raios X no ano de 1895 pelo físico Wilhelm Conrad Röentgen, o estudo e uso 
da radiação tem feito parte da rotina dos profissionais da saúde, sendo verificado o emprego da 
radiação tanto na terapêutica como na elaboração dos exames de imagem. Com o surgimento da 
radiologia odontológica foi possível integrar diversas áreas do atendimento odontológico, contribuindo 
tanto para o diagnóstico e documentação do caso clínico quanto para a elaboração e execução do 
plano de tratamento. Os objetivos deste artigo foram descrever a importância e a indicação dos exames 
de imagens no atendimento odontológico. Para tal propósito foi realizada pesquisa em artigos, livros, 
sites de ensino, educação e de conselho profissional que abordem o uso dos exames de imagem na 
área odontológica e suas implicações clínicas. Utilizando as literaturas que atendiam os objetivos do 
estudo, foi possível diferenciar terminologias empregadas no processo de trabalho clínico como 
radiologia, radiografia e tomografia; esclarecer as funções das áreas odontológicas; destacar as 
aplicações da radiologia nas áreas odontológicas e descrever os principais tipos de exames de imagens 
intra e extrabucal utilizados na odontologia. Conclui-se que os exames de imagem apresentaram 
significantes evoluções desde sua descoberta e são empregados nas diversas áreas clínicas da 
odontologia, entretanto, para conferir benefícios no atendimento dos pacientes estes devem ser 
selecionados, executados e interpretados corretamente. Além disso, por serem exames utilizados 
frequentemente na odontologia é ressaltado que o profissional, seja o cirurgião-dentista ou o tecnólogo 
em radiologia, tenha conhecimento técnico adequado para executar tais exames.  
 
PALAVRAS-CHAVE: radiologia; odontologia; radiografia dentária; diagnóstico; tratamento 
odontológico. 

 
 
2. RADIAÇÃO: Conceitos e Aplicações 
 
Luiz Felipe Batista Dos Santos; Bruno Fernandes Ferreira; Fabrícia Roberta Lunas 
 
RESUMO 
O processo físico de emissão (saída) e de propagação (deslocamento) de energia por meio de 
partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento, é denominada radiação. Este processo de 
transferência de energia pode ocorrer tanto no meio material, quanto no vácuo. A radiações podem ser 
classificadas em ionizantes e não ionizantes, e suas aplicações variam entre diversas áreas como 
saúde, indústria, agronomia, geração de energia, e outros. O presente trabalho se trata de uma revisão 
bibliográfica com pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e sites, sobre definição de radiação e 
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aplicações gerais da mesma em diversas áreas. O objetivo do artigo é apresentar o histórico da 
radiação desde sua descoberta até seus avanços mais significativos na ciência moderna, seu conceito 
e tipos de radiação, e sua utilização em áreas gerais.  Também, será discutido a importância da 
radiação, bem como suas vantagens e desvantagens. Conclui-se que a radiação é um processo de 
transferência de energia muito útil em diversas áreas com diversas aplicações. Ela apresenta 
vantagens como forma de diagnóstico tanto na área da saúde, como industrial e agronômica, e 
apresenta pontos negativos quanto à sua utilização e intensidade na forma de radiação ionizante, que 
pode afetar estruturalmente e/ou biologicamente elemento receptor desta radiação. De modo geral a 
radiação, seja ionizante ou não, é considerada uma ferramenta de suma importância na detecção, 
prevenção e tratamento em diversas áreas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: radiação; energia; ionização; radioatividade. 

 
 
3. A DESCOBERTA E A EVOLUÇÃO DOS RAIOS-X E APLICAÇÕES NAS 
RADIOGRAFIAS 
 
Lorena Aparecida Dias Cardoso1; Angélica de Aquino da Silva2; Fabrícia Roberta Lunas3; João Borges 
Da Silveira4* 
 
RESUMO 
Desde sua descoberta em 1895 por Wilhlem Conrad Röetgen, os raios-X se mostram como ferramenta 
muito útil nas mais distintas áreas da ciência. Estes consistem em uma radiação eletromagnética, 
ionizante e com alto poder de penetração.  É inegável o fato de que tenha se destacado ao longo de 
muitos anos na área da saúde como diagnóstico por imagens. A utilização do Raio-X aplicado à área 
da saúde se dá por meio da radiologia a qual é também conhecida como radiografia, ou seja, se utiliza 
este tipo de radiação no processo de produção de imagem de estrutura interna do corpo para fins de 
diagnóstico. Desde a invenção da radiografia a importância do radiodiagnóstico só aumenta, muitas 
doenças podem ser detectadas por exames radiológicos, tornando possível atuar com tratamento 
médico. No entanto, nas últimas décadas, a utilização dos raios-X na formação de imagens que não 
em aplicações na área da saúde, tem sido uma crescente. Devido ao seu comprimento de onda, os 
raios-X têm sido aplicados nas áreas de ciências dos materiais, geologia e paleontologia permitindo, 
por meio da difração dos mesmos, a caracterização dos materiais. Este trabalho é elaborado 
objetivando uma explanação geral sobre os raios-X, desde sua descoberta até o presente momento, 
abordando os princípios físicos envolvidos nas mais distintas áreas de sua aplicação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: raios-X; radiação; formação de imagens; difração. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/wbm-fabr-yti 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Anderson Lúcio, Angélica Gadelha, Jader 
Mercante 
 
 
4. CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO CÂNCER DE PROSTATA: Diagnóstico Precoce 
do Acometimento Ósseo 
 
Marco André Real Idalgo; Maria Eduarda Ferrari Nascimento; Angélica Gadelha dos Santos 
 
RESUMO 
Este estudo propõe-se a revisar assuntos da cintilografia óssea na neoplasia de próstata, sua 
importância na identificação precoce de metástase, uma vez que a reincidência de câncer prostático 
tem sido um dos maiores problemas de saúde pública, devido seus agravamentos e diagnóstico tardio, 
para isso consultamos artigos e elaboramos uma pesquisa bibliográfica para estabelecer embasamento 
científico em nossa produção. Devemos esse artigo à acuidade dos avanços na medicina nuclear que 
proporcionam tratamentos e diagnósticos com tecnologia de ponta, para garantir aos pacientes 
oncológicos, qualidade de vida durante o tratamento de doenças como essas. Revisamos também 
quais aspectos levam o paciente a necessitar de cintilografia, bem como os vários outros exames 
existentes para detectar o câncer de base, para que assim o paciente não chegue ao estágio 
metastático e evoluído da doença. O principal objetivo é apresentar as aplicações da cintilografia óssea 
no câncer de próstata na identificação precoce de tumores cancerígenos, levando em conta, ainda, a 
relação custo/benefício. O método para levantamento das informações desde trabalho consta de uma 
pesquisa bibliográfica, utilizando citações teóricas, artigos científicos, livros, revistas relacionadas ao 
tema e banco de dados eletrônicos sobre o papel da cintilografia no câncer de próstata, e como 
podemos entender essa doença como um grande problema da saúde pública. 
 
PALAVRA-CHAVE: cintilografia óssea, câncer de próstata, diagnóstico precoce. 

 
 
5. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
 
Gabriel Dutra de Souza; Luana Gimenes Vilha Rodrigues; Anderson Lúcio Ferreira do Carmo 
 
RESUMO 
Em países em desenvolvimento a tendência de aumento geral dos afetados pelo ˆ AVC e ainda mais 
alta, no Brasil a taxa de ocorrência é bem maior do que em outros países. O AVC afeta os vasos 
sanguíneos que irrigam a região cerebral, devido à falta de oxigenação, as células nervosas da área 
do cérebro afetada não são capazes de desempenhar suas funções básicas, podendo chegar a óbito. 
Em caso de medidas indicadas para o AVCi aplicadas de forma equivoca em um paciente com AVCh 
podem ter consequências desastrosas, agravando o seu estado. Infelizmente, a diferenciação clínica 
entre o AVCh e AVCi, possuem manifestações semelhantes, porém é necessária à utilização de 
imagens para diagnostico.  A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) são 
as modalidades utilizadas para visualização cerebral em relação à tomografia ela e a mais indicada 
devido de menor custo e mais rapidez. A TC sem utilização de contraste é o primeiro exame radiológico 
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realizado em uma suspeita de AVC. O AVCh e representado na TC como uma hiperdensidade dentro 
dos tecidos cerebrais sadios no qual sua detecção e uma das primeiras tarefas na interpretação de TC 
de cérebro e se a hemorragia for descartada, conclui-se que se trata de um caso de AVCi e dessa 
forma, e realizado o tratamento havendo uma rápida detecção e interpretação que pode ser difícil 
quando a lesão e pequena ou o profissional e inexperiente. O objetivo deste trabalho é falar sobre os 
tipos de AVC e sobre a Tomografia Computadorizada  
 
PALAVRAS-CHAVES: Radiologia, Tomografia, AVC. 

 
 
6. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIAGNÓSTICO DE LESÕES DESPORTIVAS 
DAS ARTICULAÇÕES NO JOELHO 
 
Bruno Pereira Thé; Ronaldo Alves Sobrinho; Érika Ribeiro Machado 
 
RESUMO 
Umas das articulações mais importante do nosso corpo é a articulação do joelho. As lesões desportivas 
tratam-se de qualquer lesão provocada diante a pratica de desporto ou resultado da pratica desportiva. 
A cartilagem do joelho é um tecido que recobre a superfície dos ossos e sua função é amortecer o 
impacto e distribuir de maneira uniforme, evitando-se o excesso de pressão em um único ponto da 
articulação. A cartilagem do joelho é um tecido avascular com poucas células e a matriz que existe está 
fora da célula. Morfologicamente falando a cartilagem do joelho "hialina" é representada em 4 camadas: 
superficial, intermediaria, profunda e a calcificada. Essas cartilagens articuladas são largamente 
dependentes da composição e da integridade da matriz extracelular. Existem algumas formas básicas 
para os desenvolvimentos de lesões em que a cartilagem do joelho nas quais são: micro traumas de 
repetição e traumas agudas. A ressonância magnética é um exame muito seguro e eficaz, existem 
vários métodos para diagnosticar esses tipos de lesões, só que a mais recomendada pelos ortopedistas 
é a RM pelo fato de ter melhor visualização das estruturas de partes moles. O objetivo deste trabalho 
é descrever e mostrar a importância da ressonância magnética para o diagnóstico de lesões 
desportivas na cartilagem do joelho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desportivas; cartilagem; lesões; células; matriz; ressonância magnética. 

 
 
7. DENSITOMETRIA ÓSSEA NO DIAGNÓSTICO DA OSTEOPOROSE 
 
Ketily Marcela Soares Gonçalves, Letícia De Assis Cordeir², Anderson Lúcio Ferreira do Carmo 
 
RESUMO 
A osteoporose é considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Visto isso a necessidade de um diagnóstico rápido e preciso é imprescindível, por isso a 
Densitometria Óssea (DMO), pela sua rapidez, duração máxima de 15 minutos), com possibilidade de 
diagnóstico por imagens para detectar precocemente sinais de perda de minerais ósseos, dentre os 
exames do tipo este é o que garante maior eficácia para o diagnóstico, visto que mostra todas as 
propriedades da estrutura óssea através do exame de raio X. Um procedimento rápido e totalmente 
indolor que previne a evolução de um possível quadro clínico com resultados praticamente 
instantâneos. Para quais pessoas em quais situações o exame é indicado, homens e mulheres estão 
em situações diferentes devido ao fator hormonal, idade, peso, se é sedentário ou se faz ou fez o abuso 
de substâncias como álcool e tabaco em excesso. Com a análise deste trabalho pudemos concluir que 
não existe exame mais indicado para o diagnóstico da osteoporose que o DMO. O objetivo geral deste 
artigo é tratar da importância do exame de densitometria óssea por raios X de dupla energia (DEXA); 
como objetivos específico foram arrolados os seguinte objetivos: a forma de realização do exame, e 
verificar as razões pelas quais somente por meio deste exame é que se tem a análise precisa e a 
diminuição do risco de fraturas futuras, além do não desenvolvimento da doença com essa com essa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: exame; densitometria óssea; diagnóstico; radiologia. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 3 – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/tgp-yqrh-ghu 
 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Fabrícia Lunas, Paulo Buzo, Gisele Silveira, 
Giovanna Salmazo 
 
 
8. CÂNCER DE MAMA: O Conhecimento das Mulheres Sobre Seus Métodos de 
Prevenção e Detecção 
 
Brenda de Queiroz Costa; Jhonathan Barbosa Borges; Rosimeire da Conceição Ribeiro; Érika Ribeiro 
Machado 
 
RESUMO 
O câncer de mama, se apresenta como a primeira causa de morte nos países em desenvolvimento, 
além de ser considerada um problema de saúde pública atualmente, com dados alarmantes e aumentos 
significativos nas últimas décadas. Há vários tipos de câncer de mama, alguns se desenvolvem 
rapidamente, outros não. Carcinoma ductal invasivo (ou infiltrante) é o tipo mais comum de câncer de 
mama, ocorre em 80% dos cânceres de mama invasivo. Ele se inicia em um ducto de leite, rompe a 
parede desse ducto e cresce no tecido adiposo da mama. A partir daí, pode se espalhar (metástase) 
para outras partes do corpo, através do sistema linfático e da circulação sanguínea. O diagnóstico 
precoce da patologia e o rastreamento realizado através da mamografia e do autoexame das mamas 
são medidas de estratégias de controle da doença que vêm sendo implantadas no Brasil. Em muitas 
regiões do país essa patologia ainda é diagnosticada no estágio tardio, o que aumenta a mortalidade 
das pacientes que são expostas a um tratamento mais agressivo, sendo assim, o objetivo deste 
trabalho foi contribuir para um maior conhecimento sobre os métodos de prevenção e detecção do 
câncer de mama. Concluiu-se que a principal fonte de dados para o diagnóstico do câncer de mama é 
a imagem mamográfica, por esse motivo, o processamento de imagem em mamografia deve ser 
considerado de grande valia no diagnóstico precoce do câncer, pois a simples detecção de mais um 
caso pode significar uma vida, já que, o câncer de mama se tornou um dos problemas de saúde pública 
com dados alarmantes o qual apresentou aumentos significativos nas últimas décadas 
 
Palavras-chave: carcinoma ductal; diagnóstico precoce; mamografia; autoexame; mortalidade. 

 
 
9. SISTEMATIZAÇÃO PARA FACILITAR A AVALIAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA 
DE TORAX 
 
Bruna da Silva Fernandes; Rayane Uchoa da Silva; Paulo Roberto Buzo Junior 
 
RESUMO  
Na radiologia a sistematização baseia-se em um sistema de organização chamado Mnemônica que 
consiste em um conjunto de técnicas (esquemas, gráficos, palavras-chave referente ao assunto que se 
pretende memorizar). A sistematização utilizada na avaliação da radiografia do tórax é abordada neste 
trabalho, ao qual menciona a descoberta e origem da Radiação-X, bem como sua importância na 
realização da radiografia. Os Raios-X norteiam uma avaliação sistematizada, e, como ele vem se 
tornando peça fundamental em avaliações e diagnósticos, é necessário associá-lo a técnicas clínicas, 
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laboratorial e anato-patológicas. Esta associação contribui para uma avaliação sistematizada de um 
Raio-X de tórax, podendo assim reduzir a chance de erros. Ainda neste trabalho será revisada a 
anatomia básica do tórax, e diagnósticos precisos com tempo hábil e as implicações clínicas relevantes 
que validam a importância de uma Sistematização Mnemônica, além disso, é apresentada uma forma 
de organização para uma avaliação de radiografia. O objetivo do trabalho baseia-se em investigar a 
importância da radiografia e suas técnicas avançadas a fim de expor os benefícios encontrados a 
respeito da utilização da sistematização do Raio- X de tórax na identificação de patologias. Este estudo 
consta de uma pesquisa bibliográfica, que teve como base uma seleção de pesquisas trabalhos 
científicos que se alinham à temática do estudo e alcançaram os objetivos propostos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiografia; tórax; sistematização; radiologia. 

 
 
10. A APLICAÇÃO DA RADIAÇÃO NAS ÁREAS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL 
 
Luís Henrique Aparecido Cirilo Donato; Leticia Bassaga da Fonseca; Glaucia Roberta Silva; Fabrícia 
Roberta Lunas; Paulo Roberto Buzo Junior 
 
RESUMO 
O mercado exige cada vezes profissionais qualificados nas áreas radiológicas, tem-se uma boa 
impressão de que esse é um caminho profissional muito promissor a ser tomado. Nos dias atuais as 
radiações mais conhecidas, além de serem aplicadas na medicina, são utilizadas também nas grandes 
indústrias, de modo a proporcionar diagnósticos precisos para inspeções e diagnósticos para averiguar 
as qualidades de materiais. Adentrando na radiologia industrial temos um leque de possibilidades onde 
o profissional da radiologia pode atuar após suas especializações, dentre elas podemos citar irradiação 
de alimentos, perfilagem de poços, gamagrafia, medidores nucleares, raios X de bagagem e inspeção 
de contêineres. O objetivo deste trabalho tem a intenção de mostrar algumas radiações existentes e as 
mais utilizadas na dentro da radiologia industrial, além de apresentar as áreas de aplicações das 
mesmas e atuação de um futuro tecnólogo em radiologia dentro das indústrias e demais profissões que 
utilizam a radiação ionizante. O estudo consta de uma revisão bibliográfica, através de artigos 
científicos, sites, desenvolvendo uma revisão para conhecimento específico dos tecnólogos em 
radiologia, sobre a área de atuação dentro da radiologia industrial, pesquisados em bases eletrônicas 
abordando o assunto estudado, propondo mostrar a importância da aplicação das radiações dentro das 
indústrias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiologia industrial; radiação; aplicação tecnológica. 

 
 
11. RADIOLOGIA VETERINÁRIA: Posições Radiográficas em Equinos 
 
Weslley Ricardo Santarosa Dias; Amanda Soares Ramos; Ana Carolina Martins Souza; Anderson Lucio 
Ferreira do Carmo 
 
RESUMO 
Radiologia foi descoberta em 1985 no dia 08 de novembro por um físico alemão W. Conrad Rontger, 
que ao passar dos anos se expandiu para diversas áreas até chegar na medicina veterinária fazendo 
diagnósticos por imagem nos animais, principalmente nos equinos, mesmo com todo o benefício que 
apresenta, a radiologia veterinária é de um modo geral uma área pouco reconhecida, mas de suma 
importância no diagnostico veterinário pela sua eficácia, praticidade e exatidão no diagnostico sendo 
um dos propósitos do artigo  apresentar a Radiologia veterinária, os termos de posicionamento utilizado 
e aprofundar na anatomia dos equinos trazendo assim o conhecimento sobre as técnicas usadas nos 
mesmos. Usando inúmeros métodos e posicionamento, produziram equipamentos e aparelhos de Raio-
X portáteis facilitando o diagnostico destes animais de grande porte, e usando posicionamentos para a 
melhor forma de que o animal possa não se sentir amedrontado e facilitando para diagnosticar alguma 
lesão ou patologia no animal. Este artigo tem como finalidade, manifestar de forma branda, como é de 
grande importância a área da radiologia veterinária, principalmente para o diagnóstico em equinos. 
Para a elaboração deste trabalho, a metodologia foi fundamentada em artigos científicos e livros, sendo 
eles nacionais e internacionais. Utilizou-se como palavras-chave Radiologia, Radiologia veterinária, 
medicina veterinária, posições radiográficas em equinos.   
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PALAVRAS-CHAVES: radiologia veterinária, equinos, posicionamentos, raio-X, radiações, radiologia.  

 
12. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: Uma Análise Acerca da Doença, 
Causa e Sintomas 
 
Cláudio Alves de Paula; Vitor Vieira Zanin; Natália Marinho Dourado Coelho 
 
RESUMO  
A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central e 
periférico, podendo ocasionar diversas formas de incapacidade para as atividades cotidianas. Esta 
pesquisa teve por objetivo elucidar a esclerose lateral amiotrófica, quais são suas causas e sintomas 
característicos. Para tanto realizou-se uma revisão de literatura no ano de 2020 tendo como principal 
base de dados a MedLine/Pubmed. A sobrevida de pacientes diagnosticadas com a doença não 
costuma ser maior do que cinco anos, uma vez que compromete a musculatura, que pode levar o 
paciente à morte, contudo, é fundamental que o tratamento tenha início o quanto antes, a fim de 
proporcionar maior qualidade de vida ao paciente, que deve ser acompanhado por equipe 
multidisciplinar. A “ELA” é uma doença degenerativa e fatal, e, como a evolução da doença é rápido, o 
paciente, embora consciente, se torna totalmente dependente de outras pessoas em um espaço de 
tempo muito pequeno, se tornando um desafio para a família e profissionais da saúde, como os 
cuidadores. Diante do exposto se faz necessário que mais estudos sejam realizados a fim de que 
estratégias sejam elaboradas para melhoria na qualidade de vida dos pacientes bem como de seus 
familiares além de difundir conhecimento sobre a patologia e suas atualizações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: esclerose lateral amiotrófica; doenças degenerativas; doença do neurônio motor. 
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1. EVOLUÇÃO DA RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA  
 
Douglas Vasques Pires; Tiago de Almeida Ferreira; André Valério da Silva; Kelly Regina Torres-da-
Silva 
 
RESUMO 
O auxílio no diagnóstico clínico, proporcionado por exames não invasivos como exames de imagem, é 
relevante para diversas áreas da saúde. Na odontologia é verificado a constante evolução da radiologia 
odontológica por meio dos avanços tecnológicos que proporcionaram, além da redução no tempo de 
exposição à radiação, a geração de imagens com melhor qualidade e consequentemente maior 
contribuição ao caso clínico e segurança ao paciente. O objetivo deste estudo foi descrever os aspectos 
históricos da radiologia odontológica, relatar o avanço tecnológico no registro de imagens e mencionar 
os principais exames radiográficos solicitados na prática odontológica. Para isto, foi realizado 
levantamento do material de estudo na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e na plataforma 
online do Google acadêmico. Utilizando os descritores em ciências da saúde do presente trabalho 
foram encontrados artigos, livros e museus virtuais. Estes materiais foram analisados a fim de 
selecionar aqueles que atendiam os objetivos do trabalho. Foi verificado que desde a descoberta da 
radiação a mesma tem sido empregada na área odontológica para a elaboração dos exames 
complementares de imagens, auxiliando no diagnóstico e no plano de tratamento. Evoluções foram 
observadas nos materiais empregados para execução dos exames, sendo relevante as modificações 
constatadas nos equipamentos de radiação, nos filmes radiográficos e sensores digitais empregados 
para registro das imagens. O estabelecimento da radiologia odontológica digital promoveu significantes 
avanços na qualidade da imagem, na praticidade na execução dos exames e na redução na dose de 
exposição à radiação. Entretanto, o emprego da radiologia convencional ainda é uma realidade nas 
diversas áreas odontológicas e no serviço público e privado de saúde. Isto ocorre pois há fatores 
limitantes ao emprego da radiologia digital. Desta maneira, é verificado importantes contribuições da 
radiologia odontológica para o processo de trabalho, sendo observado que a obtenção das imagens 
pelo método convencional ou digital quando bem executados e indicados são fundamentais para o 
fechamento do diagnóstico e condução das intervenções na clínica odontológica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: radiologia; diagnóstico por imagem; radiografia dentária; radiografia digital; 
odontologia. 

 
 


