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Telediagnóstico em Estomatologia 

FOTOGRAFIAS – Aspectos Legais 
 
  

Em todas as situações é fundamental solicitar 
permissão do paciente para tirar as fotos. É 
importante informar que o objetivo desse 
registtro é o diagnóstico das lesões 
encontradas. lembrando que as imagens não 
serão divulgadas publicamente. Os casos que 
gerarem interesse de publicação ou ensino 
serão discutidos individualmente e, neste caso, 
um termo de consentimento livre e esclarecido 
será produzido. 



Telediagnóstico em Estomatologia 

FOTOGRAFIAS – Orientações gerais 
 
Para obter uma boa fotografia lembre-se de: 
 
1. Observar a distância recomendada para cada região da boca, como 

ilustrado a seguir; 
2. Verificar o correto posicionamento da cabeça do paciente e o 

afastamento dos tecidos vizinhos para melhor visualização da(s) 
lesão(ões). Espátulas de madeira podem ser úteis nessa situação. 

3. Antes de tirar a foto lembre-se de ajustar o foco da câmera (caso 
tenha dúvidas, assista esse vídeo) 

4. Alguns recursos de edição de foto (como ampliação e recortes) 
podem facilitar a visualização da(s) lesão(ões).  



Telediagnóstico em Estomatologia 

FOTOGRAFIAS – Orientações 
gerais 
 
Apresentamos a seguir alguns exemplos de fotos 
para diferentes regiões da boca: 



Palato 

COMO FAZER: 
1. Posição do Paciente: 

Orientar o paciente a 
reclinar a cabeça com 
uma angulação que 
permita a visualização do 
palato mole; 

2. Distância: 10 cm; 
3. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco;  
• Disparar. 
 

 
 
 



Palato 

FOTO RUIM 

POR QUÊ? 
 

• Muito distante; 
• Sem flash. 
 

FOTO BOA 

ORIGINAL RECORTADA 

POR QUÊ? 

• Iluminação apropriada; 
• Foco suficientemente bom 

para identificação da lesão; 
• Boa referência da 

localização. 
 



Mucosa Jugal 

COMO FAZER: 
1. Posição do Paciente: 

orientar o paciente a 
posicionar a cabeça para o 
lado que deseja fotografar. 
Secar a mucosa com gaze. 
Enquadrar desde a 
comissura labial até a 
região de molares; 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco; 
• Disparar. 

 



Mucosa Jugal 

FOTO RUIM 

Por quê? 
Muito distante 
Dedos sob o sitio a ser 
analisado 
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 

• Iluminação apropriada; 
• Foco suficientemente bom 

para identificação da lesão; 
• Boa referência da localização. 
 ORIGINAL RECORTADA 



Rebordo Alveolar 

COMO FAZER: 
1. Posição do Paciente: 

Reclinar a cabeça do 
paciente e afastar a 
bochecha de modo obter 
uma adequada visualização 
do rebordo alveolar que se 
deseja fotografar. 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco;  
• Disparar. 

 



Rebordo Alveolar 

FOTO RUIM 

Por quê? 
A angulação do celular faz 
com que haja uma sombra 
do flash  no local da lesão 
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 
 

• Angulação adequada ; 
• Sem sombra do flash; 
• Bom afastamento. 
 

ORIGINAL RECORTADA 



Assoalho Bucal 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: Afastar 
língua com espátula de 
madeira, se necessário.  

2. Posição da Câmera: 
angulação de 45º em relação 
ao assoalho bucal 

3. Distância: aprox. 10 cm  
4. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco; 
• Disparar. 

 
 



Assoalho Bucal 

FOTO RUIM 

Por quê? 
• Abertura de boca insuficiente 
• Angulação limita a visualização 

do assoalho 
• Sem flash 
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 

• Abertura da boca 
adequada 

• Posição do celular/câmera 
45º sem sombras do flash 

ORIGINAL RECORTADA 



Língua - Dorso 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: 
Orientar o paciente a 
deixar a cabeça em 
posição vertical, com a 
língua para fora da boca; 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

- Ligar o flash; 
- Ajustar o foco  
- Disparar 



Língua - Dorso 

FOTO RUIM 

Por quê? 
• Sem flash; 
• Sombra na língua; 
• Pouca visualização da língua, 

pois está pouco distendida. 

 
 FOTO BOA 

POR QUÊ? 
 

• Bom uso do flash  
• Língua  visualizada da sua 

base até a ponta 
ORIGINAL RECORTADA 



Língua - Borda 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: 
Tracionar a língua com 
uma gaze ou pedir para o 
paciente colocar língua 
para o lado oposto ao que 
pretende fotografar. Secar 
bem com gaze. 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

- Ligar o flash; 
- Ajustar o foco  
- Disparar 



Língua - Borda 

FOTO RUIM 

Por quê? 
 
• Posição inadequada da língua 
• Angulação impede visualização 

da borda  
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 

• Visualização 
adequada da base 
a ponta da lingua 

• Bem iluminada ORIGINAL RECORTADA 



Língua - Ventre 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: Ponta da 
língua encostando na face incisal 
dos incisivos , abrir  bem a boca.  

2. Posição da Camera: Observar o 
enquadramento desde a base até 
a ponta da língua 

3. Distância: aprox. 10 cm  
4. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco; 
• Disparar. 



Língua - Ventre 

FOTO RUIM 

Por quê? 
 
Fotos tremidas dificultam a 
visualização da lesão  
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 
 

Boa visualização do ventre da lingua  e da 
lesão. 



Fundo de Sulco 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: Afastar a bochecha 
e observar as seguintes situações: 
- Para região inferior tracionar bochecha 
e lábio para fora e para baixo; 
- Para região superior tracionar 
bochecha e lábio para fora e para cima 
- Secar bem 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco; 
• Disparar. 



Fundo de Sulco 

FOTO RUIM 

Por quê? 
• Afastamento inadequado 

(compare com a foto abaixo) 
• Angulação 
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 
 

Afastamento adequado; 
Iluminação adequada; 
Angulação favorável. 

ORIGINAL RECORTADA 



Gengiva 

COMO FAZER: 
 

Afastar a bochecha (puxar 
para fora e baixo- região 
inferior / fora e cima- região 
superior) 
• Secar bem; 
• Ativar flash; 
• Distância:  o mais próximo 

possível; 
• Apertar na tela até ajustar 

o foco, disparar. 



Gengiva 

FOTO RUIM 

Por quê? 
• Afastamento 

inadequado; 
• Sem foco. 
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 
 

• Afastamento 
adequado; 

• Iluminação adequada. 
ORIGINAL RECORTADA 



Lábio - Vermelhão 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: 
Orientar o paciente a 
manter a cabeça na 
posição vertical 
mantendo a boca 
entreaberta 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco; 
• Disparar. 



Gengiva 

FOTO RUIM 

Por quê? 
Direção da foto está angulada 
(de cima), de modo que o lábio 
superior parece menor. 
 

FOTO BOA 

POR QUÊ? 
 

• Lábios entreabertos  para 
conseguir visualizar a 
mucosa de transição. 



Mucosa Labial 

COMO FAZER: 
 

1. Posição do Paciente: 
Solicitar ao paciente para 
tracionar o lábio de 
maneira que seja(m) 
visível(eis) a(s) lesão(ões); 

2. Distância: aprox. 10 cm  
3. Configuração da Câmera: 

• Ligar o flash; 
• Ajustar o foco ; 
• Disparar. 

 



Mucosa Labial 

FOTO RUIM 

Por quê? 
 
Dedos sobrepostos na 
mucosa 

FOTO BOA 
POR QUÊ? 
 

• Visualização adequada 
das lesões 

• Afastamento suficiente 

ORIGINAL RECORTADA 



Face Frente 

COMO FAZER: 
 

O paciente deve fixar os olhos 
na porção superior da câmera. 
Plano sagital mediano deve 
ficar perpendicular ao solo e 
paralelo às margens verticais 
da fotografia. A câmera deve 
estar posicionada de forma 
que o plano sagital mediano 
fique paralelo ao longo eixo da 
foto 
Obs: pacientes de cabelos 
longos devem prendê-los.  



Fase Frente 

FOTO RUIM 

Por quê? 
 
Aproximar demais a 
câmera  provoca distorção 
da imagem 

FOTO BOA 
POR QUÊ? 
 

Distância adequada 
Posição da cabeça 
adequada  



Face Perfil 

COMO FAZER: 
 

O paciente deve estar de 
lado, levemente virado para a 
câmera, de maneira que se 
visualizem os cílios do lado 
oposto ao que está sendo 
fotografado, o que  
proporciona um melhor 
contorno da face. 
Obs: pacientes de cabelos 
longos devem prendê-los.  



Fase Perfil 

FOTO RUIM 

Por quê? 
 
Cuidar com o flash, se a câmera 
não estiver paralela ao paciente 
ocasiona sombras. 

FOTO BOA 
POR QUÊ? 
 

• Distância adequada 
• Se o ambiente for claro, 

prefira não utilizar flash 
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