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QUE IMPORTÂNCIA TEM A FOTOGRAFIA NA MEDICINA 
DENTÁRIA?

Como surgiu a necessidade de criar o 
e-book? 

Quando me formei, deparei-me com esta necessidade e 
fez-me muita falta ter um guia, ou alguém que me orien-
tasse sobre como montar um kit de fotografia ideal e isto 
aconteceu-me porque tinha pouca informação. 

Hoje, com os anos de experiência a fotografar, decidi que 
precisávamos transmitir a nossa prática com a Fotografia na 
Medicina Dentária para aqueles que acabaram de se formar 
e querem montar o seu primeiro kit fotográfico. 

Reuni a equipa médica da Clínica Mint e desenvolvemos o 
que acreditamos ser um guia prático no formato de E-book. 

É uma leitura leve e direta que traz as principais informa-
ções para reunir os equipamentos fundamentais e começar 
a fazer fotografias muito próximas da realidade. 

Em que consiste este ebook? 
Neste e-book vai encontrar: 
–  A Fotografia em medicina dentária 
–  Kit Básico para fotografar
– Câmaras 
– Lentes
– Flashes
– Acessórios 
– Resultados (Exemplos) n

N a medicina dentária, a fotografia é bem mais do que 
um puro registo clínico. É uma fonte de informações 

que o nosso cérebro tem a capacidade de processar de for-
ma bem mais rápida do que qualquer nota escrita. A foto-
grafia é uma forma de avaliação, um meio de diagnóstico, 
um método de controlo. Permite-nos observar cores, for-
mas, texturas. Permite-nos comunicar com pacientes, cole-
gas, laboratórios, público. É uma linguagem universal, per-
cetível em qualquer canto do mundo. 

A posse de um equipamento que nos permita esta capta-
ção de imagens na nossa prática clínica deixou de ser algo 
opcional e reservado apenas para os especialistas ou aficio-
nados de fotografia. Esta é, nos dias de hoje, uma ferramen-
ta fundamental e imprescindível na nossa prática clínica. 

Como fazer o download? 
Para fazer o download da sua versão, clique neste link: 
https://eduardobastos.pt/e-book-fotografia-dentaria/ 
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