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CursoAvançado de Fotografia Digital Oro-Maxilo-Facial
Este documento descreve a acção de formação sobre Fotografia Digital Oro-Maxilo-Facial, de nível avançado,
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.
É um curso fundamentalmente prático, com um forte componente clínico, destinado a quem já executa fotografias intra e
extra-orais.
O Curso Avançado de Fotografia Digital Oro-Maxilo-Facial, permite aperfeiçoar a técnica fotográfica pessoal e tratar com
eficiência imagens digitais, contribuindo para uma valorização do arquivo clínico e melhor controlo de tratamentos, e
facilita a captação da atenção do paciente ou do público assistente.
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
Os formandos deverão no final da acção de formação estar habilitados a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipular correctamente a câmara fotográfica digital
Utilizar iluminação natural e artificial
Calibrar e registar correctamente a cor em câmaras, monitores e impressoras
Executar fotografias intra-orais
Executar fotografias extra-orais
Executar fotografias a modelos, livros, diapositivos e radiografias
Criar e gerir arquivos fotográficos digitais
Digitalizar imagens através de um Scanner
Utilizar o Adobe Photoshop na manipulação de fotografias digitais

Destinatários
• Médicos Dentistas / Estomatologistas / Cirurgiões Maxilofaciais que executem fotografias clínicas e pretendam
aperfeiçoar os seus conhecimentos em fotografia 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 é dividida por duas sessões com um intervalo de uma semana, com uma duração total de 16
horas. Tem uma componente teórica/prática inicial com a explicação de conceitos importantes sobre a utilização da luz e
cor, seguidos de sessões práticas sobre fotografia clínica.
É sugerido aos formandos a aplicação dos conhecimentos obtidos com o registo fotográficos de situações clínicas
durante uma semana, após o que se seguirá o tratamento digital em computador.
Cada formando recebe uma documentação técnica de apoio e dispõe de um computador para treino e execução dos
exercícios propostos. Recomenda-se aos formandos a utilização do seu próprio equipamento de fotografia digital.
Será realizada uma auto-avaliação final, bem como um inquérito de avaliação da acção de formação.

Pré-requisitos
•
•
•
•
•

Médicos Dentistas, Estomatologistas, Cirurgiões Maxilo-Faciais
Técnicos, Assistentes ou outros profissionais relacionados com a Saúde Oral
Utilizadores de câmaras fotográficas, preferencialmente digitais
Conhecimentos básicos de fotografia ou frequência do curso de “Fotografia Oro-Maxilo-Facial”
Conhecimentos 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)
• Câmaras fotográficas digitais, tripé e flanela preta ou cartolina preta tamanho A2
• 1 Projector de LCD, quadro branco e marcadores
• 1 Scanner e 1 Impressora jacto de tinta a cores com qualidade fotográfica
• Equipamento de calibração de cor para monitores e impressoras
• Software WINDOWS 98/2000/XP e Adobe Photoshop

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.

Curriculum dos Formadores
Bruno Seabra
•
•
•

Médico Dentista pela FMDUL
Assistente de Imagiologia e Anatomia Radiológica na FMDUL
Prática clínica exclusiva em prostodontia e dentisteria estética

João de Barros Fernandes
•
•
•
•
•
•
•

Designer Gráfico pelo AR.CO
Especialista em Desktop Publishing (aplicações gráficas)
Especialista em Microsoft Office
Ex-Formador da FBAUL – Área de DTP (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa)
Designer Gráfico nas principais Agências de publicidade / Design do país (Leo Burnett / Nova Publicidade / Criatiza / NovoDesign)
Web Designer responsável pela concepção e manutenção de Sites na World Wide Web (ex: www.apho.pt; www.spemd.pt;
www.medisis.pt;)
Formador certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional

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

Luís Miguel Valadares
•
•
•
•
•
•

Médico Dentista pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Sul
Curso de Fotografia pelo Instituto Português de Fotografia
Assistente de “Estética e Fotografia” da Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Monitor de “Odontopediatria” do Instituto Superior de Ciências da Saúde Sul
Aluno de Doutoramento em “Ciências Odontoestomatológicas” – Universidade de Barcelona
Colaborador permanente da Medisis – Sistemas Médicos

Programa Resumido do Curso (2 Sessões)
1ª Sessão (8 Horas)
09:00 – 11:00 •
•
•
•
11:00
11:00 – 13:00 •
•
•
14:30 – 16:30 •

16:30
16:30 – 18:30 •
•
•

Aplicações da fotografia Oro-Maxilo-Facial
Considerações legais
Equipamento necessário
Iluminação (flashes, iluminadores, ângulos de incidência, reflexão e refracção da luz no dente):
Registo de textura e defeitos do esmalte
Translucidez do esmalte e registo das características da dentina
Coffee-Break
Cor (componentes da cor digital, sistemas RGB e CMYK, calibração Gamma)
O registo e envio da cor ao Técnico Laboratorial de Prótese
Sessão Prática:
Calibração da câmara, monitor e impressora
Almoço livre
Sessão Prática:
Aperfeiçoamento da técnica fotográfica Intra-Oral
Afastadores, espelhos e fundos
Enquadramento e estética
Coffee-Break
Sessão Prática:
Aperfeiçoamento da técnica fotográfica Extra-Oral
Fotografia de objectos (modelos, prótese fixa, etc.)
Dúvidas e esclarecimentos
Atribuição de trabalhos práticos, clínicos aos formandos
(1 semana de intervalo para execução de trabalhos práticos)

2ª Sessão (8 Horas)
09:30 – 11:30 •
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00 •
•

14:30 – 16:30 •
16:30 – 16:45
16:45 – 18:00 •
•
•

Sessão Prática:
Apresentação de casos clínicos
Coffee-Break
Tratamento das Imagens no Computador
Sessão Prática:
Introdução ao Photoshop
Digitalização de fotos em papel, radiografias e diapositivos
Almoço livre
Sessão Prática:
Técnicas básicas de manipulação de imagem com o Photoshop
Coffee-Break
Sessão Prática:
Técnicas avançadas de manipulação de imagem com o Photoshop
Dúvidas e esclarecimentos
Avaliação

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 400€, por pessoa, deverão ser endereçados à MEDISIS, Lda. e para a morada acima indicada.
Será emitido um certificado de presença no fim do curso.

