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RESUMO: Este projeto de extensão universitária tem o objetivo de fornecer informações e orientações sobre o 
uso e proteção contra os raios X aos cirurgiões dentistas, estudantes de Odontologia e usuários de serviços de 
saúde odontológica da FOAr-UNESP e da FAEPO, por meio de metodologia participativa. Foi avaliada a 
percepção dos participantes por meio de dinâmicas de rodas de conversa. O total de participantes foi 103, entre 
eles: 78  participantes já haviam sido submetidos à radiografia panorâmica; 57 disseram que o mordedor estava 
embalado; 63 foram protegidos com o avental de borracha plumbífera e para 50 usuários, o técnico em Radiologia 
permaneceu fora da sala. Das 55 pessoas que tinham sido submetidas à radiografia intrabucal: 33 usaram avental 
de borracha plumbífera; somente 23 usaram colar de borracha plumbífera para tireóide; 22 usaram posicionador 
radiográfico; 25 afirmaram que o aparelho de raios X estava embalado; 30 disseram que o filme radiográfico usado 
estava embalado e para 43 deles o técnico em Radiologia/dentista permaneceu fora da sala. Foi observado também 
que os participantes conscientes da necessidade de proteção contra os raios X sentiram-se intimidados em solicitar a 
utilização de avental, colar ou posicionador de radiografias. Um folder está sendo elaborado a partir dos resultados 
e novas rodas de conversa serão realizadas para avaliar o conteúdo do mesmo e sua divulgação. Espera-se que as 
ações deste projeto, durante as rodas de conversa, tenham empoderado os participantes sobre sua proteção e os 
possíveis danos provocados pela radiação X. 
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