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HISTÓRICO DA RADIOLOGIA

1895 , Wilhelm Conrad Röentgen , na Alemanha , descobriu os raios x , e 
obteve a primeira radiografia em um filme fotográfico , usando sua 
própria esposa D.Bertha  como cobaia , obteve uma radiografia de sua 
mão após 15 minutos de exposição.

Apenas , vinte dias após a comunicação de sua descoberta ,  Dr Otto 
Walkhoff  , também na Alemanha fez a primeira radiografia dental .( 
com uma placa de vidro com emulsão fotográfica , envolvida em papel 
preto e um lençol de borracha , .A radiografia foi tomada de sua própria 
boca , com um tempo de exposição de 25 minutos.)



Propriedades  dos raios  X descritas no trabalho de Röentegen.

1 Os raios X tornam fluorescentes numerosa substâncias , tais como tungstato de 
cálcio , platino cianeto de bário , etc.

2 Impressionam  as  chapas  fotográficas  , fenômeno utilizado nas radiografias.

3 Atravessam espessuras consideráveis de substâncias opacas à luz  comum.

4 Os raios X propagam-se  em linha reta , com a velocidade igual à da luz .
Ao atravessarem os corpos , não experimentam aparentemente nenhum desvio , 
por reflexão , refração ou difração.

5 Os raios X não são desviados pela ação de um campo magnético ou elétrico , 
diferença capital com os raios catódicos ; a conclusão é que não transportam carga 
elétrica.

6 Provocam a ionização de gases que atravessam .Enfim , os raios X exercem sobre 
as células vivas ação , ora benéfica , ora maléfica , segundo a intensidade dos raios , 
duração de sua aplicação e natureza dos tecidos.



Aplicações dos raios X : na indústria e na medicina e outras. 
Devido ao grande poder de penetração dos raios X , é frequentemente utilizado , 
na radiometalurgia , pois permite fotografar os menores defeitos nas massas 
metálicas , sobretudo em peças de fundição , pois os raios X podem atravessar 
facilmente espessuras de 15 cm  de aço , possibilitando identificar áreas ocas , no 
interior de peças.

Sabe-se que quanto menor  a massa atômica , mais fácil torna-se para os raios X 
atravessar esses corpos. Aí está o porque de seu uso tão difundido na medicina.
EXEMPLO : Ao atravessar um corpo pelos raios X , nota-se que os ossos ,absorvem 
mais que os músculos e vasos. Assim tornam-se  importantíssimos para 
diagnóstico de alterações dos tecidos  como fraturas ou corpos estranhos.



Atualmente , os raiosX são bastante utilizados até mesmo para espionagem 
industrial.



Segurança em portos e aeroportos:





Controle de fronteiras e estradas:



Radiografias Médicas e Odontológicas



Radiografias Médicas e Odontológicas



Radiografias , utilizadas  por cirurgiões dentistas , que são solicitadas a centros de 
imagens.:

Radiografias  Panôramicas :









Telerradiografia  Lateral







Telerradiografia  Frontal:









Radiografia Carpal :



Radiografias utilizadas  no dia a dia dos consultórios , e que podem ser 
solicitadas aos centros de imagem  ou executadas nos próprios consultórios.

Radiografias periapicais :







Radiografias interproximais :







Radiografia oclusal da maxila :





Radiografia oclusal da mandíbula :





A radiologia odontológica , talvez seja a mais presente das disciplinas específicas ,

no dia a dia do cirurgião dentista , pois todo diagnóstico e plano de tratamento , 

deve  começar   com um exame  clínico e um exame radiográfico  bem executado .

Aumentando as possibilidades de sucesso na sua execução.



Ementa  de Radiologia Odontológica e Imaginologia :
Técnicas radiográficas  dento – maxilares convencionais.

Técnicas  radiográficas  maxilo-faciais de interesse em odontologia.

Técnicas radiográficas especiais para localização.

Interpretação radiográfica .

Patologia radiográfica dento maxilar.
-
Patologia radiográfica dento-maxilo –facial.

Radiografias periapicais e oclusais.

Noções e aplicações das imagens de tomografia computadorizada,ressonância 
magnética nuclear , ultrassonografia , cintilografia e fotografias.
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