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Introdução: Nas faculdades de odontologia, o ensino é projetado de forma que os
estudantes obtenham habilidades técnicas e clínicas. Desse modo, os alunos necessitam
de serem treinados rigorosamente para evitar erros. Considerando o exame
radiográfico indispensável para um diagnóstico de qualidade associado às técnicas
radiográficas treinadas no decorrer do curso. O desempenho dos alunos, reduz a
exposição do paciente a tomadas radiográficas repetidas, e consequentemente, reduz
radiografias com defeitos.  Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão
de literatura dos erros mais frequentes em radiografias intra orais de graduandos de
odontologia. Metodologia: Esta revisão da literatura foi realizada utilizando um
protocolo de busca elaborado pelos autores (VFG, VML, ESO), a intervenção de
interesse foi a prevalência de erros radiográficos de alunos do curso de odontologia. A
pesquisa foi realizada nas bases de dados: Pubmed, BVS brasil, Google Acadêmico,
bancos de teses, monografias e trabalhos de conclusão de curso, usando
palavras-chaves combinadas ou não, em inglês ou português: Técnicas radiográficas
intrabucais, avaliação, erros, seguindo critérios de inclusão e  exclusão. Resultados:
Foram revisados e selecionados 105 artigos. Após a aplicação dos critérios de
elegibilidade, foram lidos na íntegra 36 artigos. Onze estudos foram analisados e
incluídos, publicado no período de 2008 a 2017. Vinte quatro artigos foram excluídos
por duplicação e ausência de conclusão sobre os erros radiográficos. 
Sendo o erro mais frequente o de posicionamento em 7 artigos e o desbotamento em 1
artigo.
 Conclusão: O erro de posicionamento foi o mais frequente, seguido por manchas e
densidade das radiografias. A habilidade do operador, a comunicação e o
posicionamento adequado são essenciais para radiografias de qualidade diagnóstica.
Portanto, a experiência e o treinamento das técnicas radiográficas reduzem chances de
falhas nas radiografias.
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