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HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA

Acredite ou não, o conceito por trás 
da câmara fotográfica existe desde, 
aproximadamente, 390 a.C. A ele-
gante câmara compacta – que todos 
conhecemos e de que gostamos – 
passou por algumas mudanças radicais 
ao longo da evolução. 

Os princípios da fotografia “pinhole” 
ou estonopeica remontam a 390 d.C, 
quando foram observados pela primei-
ra vez pelo filósofo chinês Mo-Ti. Este 
conceito viria a ser aprofundado por 
gregos eruditos, tais como Aristóteles e 
Euclides, que desenvolveram a câma-
ra obscura: caixa ou compartimento 
dotado de orifício em um dos lados que 
projeta na tela uma imagem do que 
a rodeia. Inicialmente estas imagens 
eram esboçadas em uma representação 
precisa do que fora “captado”. Ape-
nas em 1827 é que os fundamentos 
da primeira câmara fotográfica foram 
plenamente estabelecidos. Joseph 
Nicéphore Niépce, um inventor francês, 
desenvolveu experiências com “he-
liografia” ou “escrita do Sol” quando 
descobriu não ter mão suficientemente 
firme para lidar com as marcas exatas 
da câmara obscura. 

Fez experiências com várias substân-
cias que reagiam à luz, como o cloreto 
de prata, mas acabou por optar pelo 
betume dissolvido em óleo de alfaze-
ma, que foi então aplicado ao peltre 
[liga de estanho e chumbo], que agia 
como uma chapa fotográfica. Infeliz-
mente, as suas primeiras fotografias 
demoravam oito horas para revelar, 
sendo que as imagens desapareciam 
por completo logo em seguida.FO
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“A emoção é a fonte maior que nutre a 
fotografia. O fotógrafo é arrebatado pela 
imagem ao mesmo tempo em que perse-

gue insistentemente a sua alma.”  
Daniel Kfouri – fotógrafo
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A TEMPERATURA DA COR

A temperatura da cor é uma caracterís-
tica da luz visível. O raciocínio implícito 
é que quanto mais aquecemos um ob-
jeto, maior o número de cores irradia-
das. Assim, de forma mais específica, a 
temperatura da cor descreve o espectro 
de luz irradiada de um corpo negro (um 
objeto que absorve toda a luz incidente 
sem permitir qualquer reflexo ou passa-
gem de luz) de acordo com a tempera-
tura desse mesmo corpo.

Um corpo negro sob diferentes tempe-
raturas irradia variadas temperaturas de 
luz branca. Apesar de se chamar luz, e 
poder parecer branca, nem sempre a 
luz branca o é verdadeiramente, pois 
nem sempre contém uma distribuição 
equilibrada de cores através do espec-
tro visível. À medida que a temperatura 
da cor aumenta, a distribuição da cor 
torna-se mais fria. A lógica é que com-
primentos de onda mais curtos contêm 
luz de maior energia.

A temperatura da cor é medida em 
graus Kelvin, em uma escala que situa 
a luz do dia perfeitamente branca em 
5.500º K (ou, simplesmente, 5500K). 
Daí para vermelhos a temperatura 
desce (por exemplo, até 1850-1930K 
de uma candeia [lâmpada a óleo]); 
enquanto para azuis aumenta (por 
exemplo, até 10.000K de um céu diur-
no nublado).

As câmeras digitais permitem definir, 
para cada fotografia, uma tempera-
tura de cor diferente. A maioria delas 
incorpora modos pré-definidos pelo 
fabricante e algumas, notadamente 
DSLR e CSC, incorporam também 
a opção que permite ao fotógrafo 
definir manualmente a temperatura da 
cor, introduzindo diretamente os graus 
Kelvin com que se deseja trabalhar 
para produzir dominantes de cores 
determinadas (Figura 01).

1800K 4000K
01. 
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BALANÇO DO BRANCO

A função do balanço do branco permite 
eliminar cores que não refletem a 
realidade fotografada. Um balanço do 
branco correto deve levar em conside-
ração a “temperatura da cor” da fonte 
de luz, o que significa se a cor da luz 
é quente ou fria. Ajustar o balanço do 
branco basicamente significa que parte 
da fotografia, que supostamente deva 
ser de uma cor neutra, contenha mon-
tantes iguais de vermelho, verde e azul.

Um balanço do branco incorreto pode 
provocar um tom azulado, alaranjado 
ou esverdeado irrealista e que na rea-
lidade faz com que as fotografias não 
sejam as desejadas (Figuras 02 e 03). 

Muitas câmaras fotográficas dispõem 
de uma variedade de balanços de 
branco pré-programados para que 
consiga adaptar o balanço do branco 
ao tipo de iluminação existente. O ob-
jetivo do balanço de brancos é conse-
guir que o branco seja branco, isto é, 
sem qualquer temperatura dominante. 
Em outras palavras: que o branco não 
seja alaranjado nem azulado, mas o 
mais puro branco possível, com essa 
referência de 5500K (Figura 04).

03. Balanço do branco incorreto.

04. 

Automático

Custumizável Flash Luz HalogénoLuz Fluorescente Branca

Luz do dia Sombra Nublado,  
Por-do-sol

02. Balanço do branco correto.
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA CLÍNICA

Toda documentação tem uma finalidade pessoal, seja para planejamento e pos-
terior apresentação do plano de tratamento adequado ao paciente, aulas produ-
zidas em Power Point ou Keynote, publicações, ou simplesmente documentar o 
histórico do caso para acompanhamento e comparação do tratamento, do início 
ao fim. Dessa forma a documentação é de suma importância, então nada melhor 
do que investir em bons equipamentos e conhecimento técnico para que a captu-
ra dessas imagens seja feita de forma pratica, rápida, eficiente e com qualidade.

O ideal é criar seu próprio protocolo de fotos em conjunto com sua a equipe ou 
parceiros, de acordo com a necessidade de todos os envolvidos, um protocolo 
que possa ser avaliado por qualquer especialidade da Odontologia. O melhor e 
mais seguro meio de armazenar e compartilhar as imagens é por meio de sites 
“nuvens” como, por exemplo, o DROP BOX, que permite esses recursos. 

PROTOCOLO DE FOTOGRAFIAS CLÍNICAS

Esse protocolo completo é composto por 76 fotos (sendo 28 fotos de face, 4 
fotos de postura (frente, perfil direito, perfil esquerdo e costas) 30 fotos de boca 
extra-oral e 14 fotos intra-orais), fotos essas feitas em estúdio ou usando equi-
pamentos e acessórios para simular um mini-estúdio, utilizando flashes circulares 
(Ring-flashes) ou Twin-flashes, que são os flashes usados normalmente afastados 
da câmera, utilizando um anel preso à lente ou braços articulados, alguns tipos 
de afastadores, espelhos e fundo negro.

Existem algumas fotos específicas para determinados tipos de planejamento 
dependendo do template [modelo] (usado para auxiliar no planejamento). 

POSICIONAMENTO DO PACIENTE E DOS FLASHES USANDO ESTÚDIO 
E MINI-ESTÚDIO

Usar sempre bancos, banquetas ou cadeiras sem encosto para os braços e com 
ajuste de altura. Normalmente usamos como padrão fundos brancos ou negros, 
mas nada impede usar a cor que desejar; neste capítulo usaremos como exem-
plo fotos no fundo branco e negro. Os flashes devem sempre estar a 45 graus 
do paciente. Como? Ao usar fundo branco, deve-se usar os flashes auxiliares 
para eliminar as sombras. Nessa configuração de estúdio foram usados 3 flashes 
160W Atek (www.atek.com.br), sendo 2 com haze, Difusor de 50 x 50 cm e 1 
com difusor pequeno para luz de fundo branco, toda a comunicação entre câme-
ra e flash é feita através de rádio de comunicação (Figuras 05-08).

05. Rádio comunicador de flashes.
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06. Estúdio usado dentro do consultório.

07. Estúdio ideal completo.

06

07
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Flash p/ fundo

Você

Flash para o assunto

08. Posicionamento do paciente no estúdio para 
as fotos.
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EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO

Máquina fotográfica DSLR (Canon ou Nikon), Lente (pode ser a Macro 100 
Canon ou 105 Nikon), 2 flashes com potência mínima de 100 Watts, com haze 
(difusor de luz) de tamanho a partir de 30x30 cm, 2 flashes auxiliares para fundo 
branco (usados para eliminar sombras) e rádio comunicação para câmera (Canon 
ou Nikon) e flashes (Figura 09A-D).

EXEMPLO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS 

09. A-D − Corpo Canon 70D e lente macro Canon 
100mm (A,B). Corpo Nikon D7000 e lente Nikon macro 
105mm (C,D).

A

B

C

D
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EXEMPLO DE ILUMINAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO INTRA-ORAL E DA FACE

10. A,B − Corpo Nikon, lente Nikon macro 105mm, 
flashes Nikon SB-R200 com rebatedores Lumiquest 
e suporte articulado Photomed Modelo R2 — posi-
cionamento para fotografias intraorais (A). Fotografia 
intraoral com duplo flash e suporte articulado (B).

B

A
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11. A,B − Posicionamento para foto de face (A). Foto-
grafia de face com duplo flash e suporte articulado (B).

A

B
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EXEMPLO DO PROTOCOLO FOTOGRÁFICO COMPLETO (FACE, 
SORRISO E INTRAORAL)

O protocolo fotográfico a seguir foi criado a partir de experiência clínica e trocas 
de informações com grandes profissionais da Odontologia, no Brasil e na Bélgica.

FOTOGRAFIAS DE FACE
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FOTOGRAFIAS DO SORRISO
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INTRAORAL
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A

C

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES NAS FOTOS INTRAORAIS

12. A-D − Afastador de bochecha unido (A). Fotogra-
fia intraoral em oclusão (B). Afastador separado (C). 
Lateralidade (D).

B

D
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13. A-F − Fundo negro – contraste (A-C). Espelho in-
traoral, auxilia nas fotografias oclusais e palatinas (D-F).

F

A

D

B

C

E
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