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Este documento descreve a acção de formação sobre Radiologia Digital Directa Intra-Oral, organizada pela MEDISIS. 

Esta acção de formação está integrada nos cursos de formação contínua que a MEDISIS tem vindo a organizar, na área de Novas 
Tecnologias da Saúde. O trabalho desempenhado pela MEDISIS mereceu já o estabelecimento de protocolos de colaboração 
com diversas instituições de ensino e investigação, e sociedades científicas. 

Face à rápida evolução dos equipamentos de Radiologia Digital, achámos importante organizar este curso de actualização sobre os 
aspectos considerados hoje em dia, fundamentais para a optimização e rentabilização da prática clínica diária, bem como para 
melhor protecção e tratamento dos pacientes. 

Este curso mereceu o reconhecimento científico de várias instituições da Saúde e sociedades científicas, o que lhe atribui um 
significativo valor curricular. Para tal, será emitido um certificado de participação. 

Objectivos do Curso 
Incentivar e preparar os profissionais da Saúde Oral, para a utilização de sistemas de Radiologia Digital Intra-Oral, fornecendo os 
conceitos básicos fundamentais sobre Imagiologia Digital e, habilitando-os a trabalhar correctamente com alguns dos mais recentes 
equipamentos disponíveis no mercado. 

Os formandos deverão no final da acção de formação estar habilitados a: 

• Utilizar um Sistema de Radiologia Digital Intra-Oral 
• Manipular a imagem digital (contraste selectivo, brilho, edição de imagem) 
• Digitalizar imagens radiográficas convencionais, extra-orais e intra-orais 
• Posicionar correctamente um sensor digital na boca do paciente utilizando suportes adequados 
• Efectuar cópias de segurança e enviar radiografias digitais por e-mail 

Destinatários 
• Médicos Dentistas / Estomatologistas / Cirurgiões Maxilofaciais que executem radiografias e pretendam aperfeiçoar os seus 

conhecimentos em radiologia digital 
• Todos os profissionais da Saúde Oral, independentemente da especialidade ou área de trabalho, tentando a MEDISIS organizar 

os grupos de formandos, sempre que possível, de forma a reunir colegas com as mesmas necessidades de aprendizagem, 
orientando de uma forma específica os exercícios práticos 

Metodologia a Utilizar 
A acção de formação tem uma duração total de 8 horas. Terá uma componente teórica inicial com demonstração, seguida de uma 
componente teórico-prática, com aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

Cada formando recebe uma documentação técnica de apoio e dispõe de um computador para treino e execução dos exercícios 
propostos, com tratamento de radiografias digitais. 

Será realizada uma auto-avaliação final, bem como um inquérito de avaliação da acção de formação. 

Fichas de avaliação do curso 
• Questionário de Auto-Avaliação 

É entregue a cada formando um teste de auto-avaliação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, servindo como 
recapitulação das matérias abordadas e, simultaneamente, sugerindo dúvidas de forma a estimular a participação de todos os 
formandos para a troca de experiências pessoais e a discussão das técnicas aprendidas. 

• Avaliação da Acção de Formação 
Este inquérito pretende recolher a opinião dos formandos relativamente a alguns aspectos da acção de formação que acabaram 
de frequentar. O inquérito é anónimo e os resultados globais estatísticos possibilitarão uma avaliação do papel desempenhado 
pelos formadores e pela entidade organizadora, o que irá permitir um aperfeiçoamento das acções de formação a realizar 
futuramente. 



 

Pré-requisitos 
• Médicos Dentistas, Estomatologistas, Cirurgiões Maxilo-Faciais 
• Técnicos, Assistentes ou outros profissionais relacionados com a Saúde Oral 
• Conhecimentos de Radiologia 
• Conhecimentos básicos do funcionamento do sistema operativo Windows 98/2000/Me/XP 

Equipamento Necessário à Realização deste Curso 
• Computadores com a configuracão mínima PENTIUM III 1GHz com 512MB de RAM e 20GB de disco rígido, monitor 1024x768 

pixeis (um computador por formando) 
• 1 Projector de LCD, quadro branco e marcadores 
• 1 Scanner com adaptador de transparências A4 
• Software WINDOWS 98/2000/XP 
• 1 Ampola de Rx com temporizador digital 
• Equipamento de Radiologia Digital, com respectivo sensor e software 
 

Programa Resumido do Curso 
09:00 – 11:00 • Introdução à Imagem Digital (características, comparação com a radiografia convencional) 

• Equipamento necessário 
• Vantagens e desvantagens de vários sistemas disponíveis no mercado 
• Indicações e contra-indicações 
• Algumas aplicações da Radiologia Digital Directa (RDD), intra-oral: 

• Diagnóstico de patologia óssea 
• Dentisteria e Endodontia 
• Periodontologia e Cirurgia 

• Alguns exemplos de casos clínicos 
11:00 Coffee-Break 

11:00 – 13:00 • A utilização do sistema RVG da Trophy 
• Manipulação da imagem (medições, contraste, brilho, cor, filtros, etc.) 
• O arquivo e transporte das imagens 
• Digitalização das películas existentes no consultório 
• A detecção automática de cárie com o LOGICON 

 Almoço livre 
14:30 – 16:30 • Sessão Prática: 

• Execução de radiografias (suportes e tempos de exposição) 
• Como ultrapassar as dificuldades de utilização 
• Os formandos terão oportunidade de trabalhar as imagens radiográficas executadas entre 

o seu grupo de trabalho, e esclarecer qualquer dúvida quanto à utilização do sistema RVG 
16:30 Coffee-Break 

16:30 – 18:30 • Sessão Prática: 
• Continuação da sessão anterior 

• Dúvidas e esclarecimentos 
• Avaliação 

Curriculum  do Formador 
Jorge Ferreira da Costa 
• Médico Dentista pela FMDUL 
• Assistente de Imagiologia e Anatomia Radiológica na FMDUL 
• Aluno de Doutoramento em “Reconstrução Craniofacial a três dimensões” 
• Diploma Universitário de Implantologia Oral e Maxilofacial, da Faculdade de Medicina de Créteil-Paris XII 
• Membro activo da IADMFR- International Association of Dentomaxilofacial Radiology 
• Consultor de Informática Médica e Imagiologia Digital na MEDISIS – Sistemas Médicos 

 
Organização: 

MEDISIS – Sistemas Médicos, Lda 
R. Abade Faria, 65 – Loja, 1900-005 Lisboa 
Tel.: 21 845 09 85 FAX: +(351) 21 845 09 87 

 
CUSTO: Os cheques no valor de 250€, por pessoa, deverão ser endereçados à MEDISIS, Lda. e para a morada acima indicada. 
 Será emitido um certificado de presença no fim do curso. 


