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RESUMO 
 
 
GOMES, Hugo Chaves. Arcada Interativa: Material para Ensino de Saúde Bucal 
Infantil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação.) 
 
 
Este trabalho consiste em uma arcada dentária desenvolvida para ensino de saúde 
bucal a crianças de três a oito anos de idade. Esta arcada dentária permite ensinar a 
forma correta de escovação e uso do fio dental, corrige questões de ergonomia, 
atratividade e interação encontradas em produtos similares e simula as patologias 
mais comuns, como cárie dentária e gengivite. A pesquisa foi realizada em uma 
policlínica pública na cidade de Niterói, onde houve contato direto com cirurgiões-
dentistas, técnicos em saúde bucal e pacientes infantis. O uso do produto mostrou-se 
adequado à compreensão das crianças e à função. 
 
Palavras-chaves: Arcada Dentária. Saúde Bucal. Crianças. Design. 
  



ABSTRACT 
 
GOMES, Hugo Chaves. Arcada Interativa: Material para Ensino de Saúde Bucal 
Infantil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação.) 
 
 
This work consists of a dental arcade developed for teaching oral health to children 
from three to eight years old. This dental arcade allows to teach the correct way to 
brush and how to use dental floss. It corrects issues of ergonomics, attractiveness and 
interaction found in similar products. It simulates the most common pathologies, such 
as dental caries and gingivitis.  The research was carried out in a public polyclinic in 
the city of Niterói. There was direct contact with dentists, oral health technicians and 
child patients. The product was adequate for children's understanding and its function.  
 
Keywords: Dental Arcade. Oral Health. Childrens. Design. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde pública é um conjunto de medidas executadas pelo Estado para 

garantir o bem-estar físico, mental e social da população (Saúde Pública, 2018). Em 

nível mundial, ela é coordenada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, 

composta por 194 países. No Brasil, a saúde pública está prevista na Constituição 

Federal como um dever do Estado e como um direito social, a ser implementado pela 

União, Estados, Distrito Federal e municípios. Além disso, em 1988 foi criado o 

Sistema Único de Saúde - SUS, que é construído justamente pelo conjunto das 

práticas públicas federais, estaduais e municipais, que são ligadas direta ou 

indiretamente ao Estado para promoção e melhora da saúde pública. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. (Constituição Federal, 1988). 

O primeiro salto para a ciência da odontologia foi quando Pierre Fauchard 

(1678-1761) lançou a obra “Tratado dos Dentes para os Cirurgiões dentistas”, no 

século XVIII. Após isso, em 1980 foi fundada a primeira escola dental do mundo, em 

Baltimore nos EUA. Quando o Brasil foi descoberto, os portugueses trouxeram os 

costumes dentários da época. Quem exercia as práticas odontológicas eram os 

barbeiros, porque possuíam habilidades manuais e não tinham o receio que os 

médicos tinham em extrair dentes. Só em 1631 passou a ser exigida licença para se 

tornar um “tira dentes”, com possibilidade de prisão para quem fizesse tal prática de 

forma irregular. Então, em 1800 foi instituída o termo “dentista”, onde no Plano de 

Exames da Real Junta do Pronto-Medicato, criado por D. João IV, estabelecia que 

para exercer a profissão eram necessários conhecimentos de anatomia e métodos 

operatório e terapêutico (História da Odontologia, 2015). 

A motivação para esse projeto foi a proximidade com o curso de Odontologia 

da Universidade Federal Fluminense – UFF. Por ter muitos amigos em comum deste 

curso, o autor sempre vai a eventos promovidos e acaba ouvindo os relatos dos 

estudantes. Dentre esses relatos, sempre ouve sobre a discrepância entre o serviço 

público e o privado, onde não é novidade que o privado possui um acompanhamento 

muito mais completo. A partir dessas conversas, na disciplina de Tópicos Especiais 
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em Educação e Design houve a oportunidade de visitar clinicas odontológicas, 

públicas e privadas, e optar por esse tema. 

A relevância é social, já que tal trabalho está sendo feito em uma policlínica 

pública. Segundo dados de 2013 do IBGE, 27,9% da população de menoridade 

possuem plano de saúde com assistência odontológica e apenas 5,2% possuem plano 

exclusivamente odontológico. Tal número é muito baixo, principalmente quando 

consideramos que, logicamente, a grande maioria dos que possuem planos com essa 

assistência não são pessoas das classes mais baixas. 

O público alvo são crianças de 3 a 8 anos de idade, pois é nessa idade que são 

ensinados a escovarem os dentes, até conseguirem fazer a atividade de forma 

correta. Já os usuários são os dentistas e técnicos em saúde bucal, pois são os 

principais responsáveis pelo ensino de higiene bucal. Só então vêm os professores e 

pais e responsáveis, levando em consideração que eles ensinam esporadicamente. 

Inicialmente o projeto seria desenvolvido na Creche UFF, porém por uma junção 

de fatores externos e internos - paralisações, feriados, disponibilidade da 

coordenação da creche e cronograma curto - o início do trabalho acabou sendo 

adiado. Sendo assim, o foco da pesquisa foi mudado e a visita foi feita na clínica 

particular da Cirurgiã-Dentista Claudia Ferreira de Almeida Ribeiro, que é 

especializada em saúde bucal para crianças e adolescentes. O autor foi muito bem 

recebido, e pôde acompanhar o atendimento de uma paciente que foi no dia para 

realizar a manutenção semestral dos dentes. 

 

  

Figura 1. Sala de espera da clínica 
particular 

Fonte: o autor 

Figura 2. Sala de atendimento da clínica 
particular 

Fonte: o autor 
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É perceptível que a decoração e os produtos usados no atendimento têm todo um 

cuidado lúdico, visando oferecer uma melhor experiência para as crianças, visto que 

nem sempre ir ao dentista é um programa prazeroso para elas. Dispõe também o 

consultório de diversos livros e materiais didáticos, entretanto, alguns se encontram 

defasados. 

Portanto, o objetivo desse projeto é a criação de um material para orientação de 

crianças de 3 a 8 anos quanto à forma correta de escovar os dentes, chegando a um 

produto que prenda a atenção da criança e desperte seu interesse em entender que 

saúde bucal não é apenas uma obrigação, mas uma forma de qualidade de vida. 
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1. CONTEXTO 

 

1.1 Anatomia Oral 

 

A anatomia da boca é formada basicamente pela gengiva, dentes, língua, 

palato, céu da boca, bochecha e lábios. O conjunto é de suma importância, já que é 

responsável pela primeira fase do sistema digestivo. Entretanto, o enfoque será nos 

dentes, gengiva e língua, pois são os que requerem cuidados mais específicos. 

A gengiva é responsável por sustentar, nutrir e proteger os dentes, além de 

participar da fonética. Entretanto, ela é vulnerável ao ataque de bactérias e por isso é 

tão importante mantê-a limpa.  

Já a língua é muito conhecida por nos fazer sentir os diferentes sabores dos 

alimentos, ser um músculo de extrema força e auxiliar o aparelho fonador. Sua má 

higienização pode causar a saburra lingual, uma secreção esbranquiçada e/ou 

amarelada composta por restos de comida, células e bactérias, que é uma das 

principais causas do também famoso mau hálito. 

A boca comum de um adulto possui 32 dentes, sendo eles: 8 incisivos, 4 

caninos, 8 pré-molares e 12 molares (já levando em consideração os 4 dentes sisos, 

que aparecem entre 17 e 21 anos de idade). Os incisivos têm a função de cortar os 

alimentos, os caninos rasgam os alimentos, os pré-molares esmagam os alimentos e 

os molares trituram os alimentos. 

 

Figura 3. Anatomia da boca 
Fonte: A Tarde, Saúde, 2013 
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Já a estrutura é a mesma pra todos: a coroa, única parte visível do dente, é 

composta pelo esmalte dental e seu formato define a função do dente; a dentina é a 

camada abaixo do esmalte e fornece apoio ao mesmo, além de transmitir os impulsos 

recebidos na coroa à polpa; já a polpa é o único tecido mole do dente, porque é onde 

ficam o nervo e os vasos sanguíneos; e a raiz é a parte do dente que fica dentro do 

osso e garante sua fixação. 

 

 

Figura 4. Estrutura do dente. 
Fonte: Blog Dentalclean, Estrutura do dente, 2017 

 

1.2. Higiene Oral 

 

A escovação é a principal e mais eficaz forma de promover a higiene oral. Com 

ela, se eliminam os restos de comidas, células e bactérias que podem causar 

problemas à saúde oral, além dos desagradáveis odores também causados por esses 

restos. 

Assim, os movimentos devem começar nas superfícies voltadas para a 

bochecha, primeiro nos dentes superiores e depois nos inferiores; em seguida, as 

superfícies internas dos dentes; depois as superfícies de mastigação; e, então, 

escova-se a língua. Os movimentos devem ser repetidos por cerca de dez vezes a 

cada dois dentes. O uso de enxaguantes bucais é recomendado, mas não obrigatório. 
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Figura 5. Forma correta de escovar os dentes. 
Fonte: Colgate, Saúde e Higiene Bucal: Técnicas e Tratamentos, 2018 

 

O uso do fio dental após a escovação é importante para remover a placa de 

onde a escova não consegue alcançar. Seu uso regular reduz significativamente as 

chances da placa progredirem até se tornarem cáries. 

 

 

Figura 6. Forma correta de usar o fio dental. 
Fonte: Colgate, Saúde e Higiene Bucal: Técnicas e Tratamentos, 2018 

 

 

1.3. Problemas Bucais na Infância 

 

 Os problemas bucais na infância podem ser causados por fatores genéticos e 

de maus hábitos. Embora os genéticos também devam ser acompanhados e 

cuidados, nesse trabalho são abordados os de maus hábitos, já que eles são 

causados diretamente por uma higienização falha da boca das crianças, sendo ela 

feita tanta pelos pais e/ou responsáveis quanto pelas próprias crianças. 
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Dentre tais problemas, destacam-se três que são os mais ocorrentes: o biofilme 

dental, a cárie e a gengivite. O biofilme dental, conhecido popularmente como placa 

bacteriana, é uma película incolor que adere à superfície dos dentes, e quando não é 

tratada pode se tornar agressiva e causar até cáries. A cárie é uma infecção causada 

por bactérias, formando uma placa dura que perfura o dente e pode ir as suas partes 

mais profundas, causando dores. A gengivite é uma inflamação da gengiva causada 

pela má higiene associada a uma dieta cariogênica (rica em carboidratos, 

principalmente açúcar), que é facilmente identificada pelo inchaço e vermelhidão da 

gengiva. 

 

1.4. Policlínica Regional do Largo da Batalha 

 
O contexto do projeto se encontra na Policlínica Regional do Largo da Batalha, 

uma unidade de atendimento pública situada na rua Rev. Armando Ferreira, 30 - Largo 

da Batalha, Niterói. Nela trabalha a Cirurgiã-Dentista Claudia Ferreira de Almeida 

Ribeiro, que trabalha na clínica particular anteriormente visitada, onde atende crianças 

de 0 a 12 anos às terças e quintas-feiras, realizando um total de 30 atendimentos por 

semana. Juntamente com a cirurgiã-dentista, trabalha a Técnica em Saúde Bucal 

Maria José da Silva Aguiar, que acumula as funções de assistente de dentista e 

técnica em saúde bucal, ensinando às crianças a correta higienização da boca. 

 

 

Figura 7. Policlínica Regional do Largo da Batalha 
Fonte: Evelon Gouvêa, O Fluminense, 2017 
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Logo na primeira visita foi observado que, apesar de ser uma policlínica pública, 

o nível de atendimento é similar ao da clínica particular visitada anteriormente, com 

equipamentos atualizados e uma ajudante. 

Existem duas diferenças mais evidentes entre os consultórios visitados: o 

ambiente e as pessoas atendidas. Na clínica, existe uma sala de espera mais 

confortável, com brinquedos e livros sobre higiene bucal. Além disso, alguns detalhes 

no atendimento tornam também a consulta mais divertida, como o espelho que tem o 

formato de uma boca com batom e o avental com personagens de desenhos infantis 

(figuras 1 e 2). Quanto às pessoas atendidas, na clínica o nível de instrução dos pais 

e das crianças é maior, fazendo com que eles se importam mais com a saúde bucal. 

Na policlínica, a situação é diferente, as crianças possuem mais problemas, e em um 

número considerável de casos os pais não se importam com a frequência da higiene 

bucal. 

 

 

Figura 8. Sala de atendimento da policlínica 
Fonte: o autor 

 

Outra dificuldade também apontada pela cirurgiã-dentista é a presença de uma 

dieta cariogênica por parte da população mais carente, onde o descuido com a 

alimentação se apresenta como um dos principais fatores para o surgimento de cáries. 

Existe uma sala onde é realizado o ensino da higiene oral correta. São 

atendidos três pacientes por vez, sempre acompanhado dos pais ou responsáveis. 

Essa sala tem 1,75x3,94 metros e é de uso exclusivo para a dentista e técnica em 
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saúde bucal. Seu interior dispõe de uma bancada com um metro de altura, uma 

bancada com 0,80m de altura, três espelhos, quatro saboneteiras, duas papeleiras, 

quatro pias com torneira, uma janela basculante e um aparelho de ar condicionado. 

 

 

Figura 9. Sala para ensino de higiene oral. 
Fonte: o autor 
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2. ANÁLISE ERGONÔMICA 

 

2.1. Problematização 

 
Seguindo as definições de Moraes & Mont’Alvão, 2012, foram encontrados 

problemas interfaciais, informacionais e acionais, como mostra a classificação abaixo. 

 
PROBLEMA CARACTERIZAÇÃO 

 
 
 

 
 

INTERFACIAL: 
Ao ensinar a maneira correta de 
higienizar a boca, a técnica 
segura a arcada dentária no alto 
por um longo período de tempo, 
já que são vários grupos de 
pacientes por dia.  

Figura 10. Técnica segurando a arcada dentária no 
alto. 

Fonte: o autor 
 
 

 
 

 
 
 

INFORMACIONAL: 
Algumas crianças possuem 
dificuldade em enxergar a 
arcada, devido a posição 
elevada e seu tamanho 
diminuto. 

 

Figura 11: Crianças com dificuldade em enxergar a 
arcada 

Fonte: o autor  
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ACIONAL: 
A mão da técnica em saúde 
bucal faz um movimento 
giratório repetitivo. 

 
Figura 12. Mão girando. 

Fonte: o autor 

 

 

2.2. Análise da Tarefa 

 

A atividade está marcada para começar às 8:00h da manhã e dura cerca de 20 

minutos. Os pacientes entram de três em três na sala e a técnica ensina como escovar 

os dentes e após pede para que eles pratiquem a escovação. Abaixo, o esquema 

mescla a análise da tarefa com o registro cursivo minuto a minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
08:18h 
Preparo do material. 

 
Figura 13. Preparo do material. 

Fonte: o autor 
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08:21h 
Início da orientação. 

 
Figura 14. Início da orientação. 

Fonte: o autor 
 

 
 
 
 
 
 
08:22 
Escovação dos dentes superiores. 

 
Figura 15. Escovação dos dentes superiores. 

Fonte: o autor 
 

 
 
 
 
 
 
08:24 
Escovação dos Dentes Inferiores. 

 
Figura 16. Escovação dos dentes inferiores. 

Fonte: o autor 
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08:27 
Preparo das escovas para a prática 
do paciente. 

 
Figura 17. Preparo das escovas para prática do 

paciente. 
Fonte: o autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
08:27 
Prática do paciente. 

 
Figura 18. Prática do paciente. 

Fonte: o autor 
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08:28h 
Verificação da escovação. 

 
Figura 19. Verificação da escovação. 

Fonte: o autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:29 
Entrega da escova e liberação do 
paciente. 

 
Figura 20. Entrega da escova e liberação do 

paciente. 
Fonte: o autor 
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2.3. Parecer Ergonômico 

 
Ficou decidida a não utilização da técnica GUT - Gravidade, Urgência e Tendência 

- por haver poucos problemas. A seguir, o quadro do parecer ergonômico. 

 

Tabela 1. Quadro do parecer ergonômico. 

 

 

Fonte: o autor 
 

Após análise das fases da intervenção ergonômica, chegou-se a conclusão que 

a melhor solução para o projeto é resolver os problemas interfacial e informacional. 

Ambos possuem soluções e as mesmas devem ser exploradas. O problema acional 

até possui solução, mas como a forma mais eficaz de se escovar os dentes é 

rotacionando o pulso e a mão, a dentista e a técnica preferem que tal movimento seja 

mantido. 

 

2.4. Antropometria 

 
As recomendações antropométricas são que o produto possa ser usado com 

todos os envolvidos em pé, tanto na bancada mais alta que é a utilizada pela técnica 

de saúde bucal, quanto na bancada mais baixa, utilizada pelos pacientes. Além disso, 

ele não pode ser muito grande, para que as crianças consigam manusear sem muitos 

esforços. 

  



31 

3. ANÁLISE DE SIMILARES 

 

3.1.  Similares Diretos 

 

As arcadas dentárias vendidas no Brasil possuem exatamente a mesma finalidade: 

simular apenas a escovação. O que as diferem umas das outras é o tamanho e seu 

preço. Assim, registram-se nesse relatório apenas dois modelos, por serem os que 

mais se diferem entre os do mercado. 

 

Tabela 2. Análise de similares diretos 

 

 
Figura 21: Arcada Dentária Gigante. 

Fonte: Mercado Livre  

Arcada Dentária Gigante, que é o 

material mais utilizado pelos 

profissionais de higiene bucal. 

Consiste em uma arcada dentária e 

uma escova em escala aumentada, 

facilitando a visualização do 

procedimento de escovação, além de 

possuir língua. Os pontos negativos 

são que não é atrativo para crianças 

e não simula as patologias mais 

comuns. 

Custo é de R$185,91 

 

 
Figura 22. Arcada Dentária Gigante. 

Fonte: Mercado Livre 
 

Arcada Dentária Gigante. Possui as 

mesmas características da arcada 

citada anteriormente. Tem por ponto 

positivo a boa visualização da 

escovação. Como pontos negativos, 

tem a baixa atratividade para 

crianças e não possui língua. 

Custo é de R$249,00. 

Fonte: o autor 
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3.2. Similares Indiretos 

 
São os similares que também são usados para o ensino da escovação, mas 

não são necessariamente arcadas. Tais métodos geralmente não são usados por 

dentistas e técnicos, mas sim por professores, pais e responsáveis. 

 

Tabela 3. Análise dos similares indiretos 

   

 
Figuras 23 e 24. Macromodelo de macroevolução 

da periodontia. 
Fonte: disponível na Policlínica Regional do Largo 

da Batalha 

Macromodelo de Macroevolução 
da Periodontia. Ele mostra a 
evolução da cárie do dente. Esse 
modelo serve apenas para 
mostrar como os dentes ficam 
caso não haja uma higienização 
correta, e não a forma correta de 
se fazer isto. 
Custo aproximado de R$225,00. 
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Figura 25: Kit Dentista Lúdico. 

Fonte: Araci Guimarães 

Kit Dentista Lúdico. Consiste em 
um material que se aproxima da 
linguagem da criança e permite 
interação dela. Sua fabricação é 
artesanal, possibilitando assim 
até a personalização de acordo 
com a necessidade do cliente. 
Seu custo é de R$178,00 

 
Figura 26: Livro Dentes Limpos, Dentes Saudáveis. 
Fonte: disponível na Policlínica Regional do Largo 

da Batalha 

Livro Dentes Limpos, Dentes 
Saudáveis. Um tipo de 
concorrente indireto, mas que é 
muito importante são os livros. 
Eles trazem informações claras e 
de forma que permite a interação 
do paciente, mesmo sendo em 
duas dimensões. Possui custo 
baixo e, por isso, pode ser 
sempre renovado. 
Seu custo é de R$15,00 

 

Fonte: o autor 
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4. IDEAÇÃO 

 

4.1.  Requisitos 

 

Para que o referido produto tenha o desempenho esperado, existem quatro 

requisitos básicos para o projeto: interatividade, educação, limpeza e manuseio. 

Interação para que o produto não seja utilizado apenas pelo adulto, mas também 

pela criança. 

Educação para que a criança aprenda efetivamente como fazer uma correta 

higiene oral. 

Limpeza, já que o produto poderá ser usado ao lado da pia e as crianças a usam 

para escovar os dentes. 

Manuseio, podendo ser manuseado também por crianças, para que elas interajam 

com o produto em segurança. 

 

4.2.  Modelagem Verbal 

 
Respeitando os requisitos, o produto desenvolvido deverá simular uma arcada 

dentária. Algumas peças deverão ser personalizadas e/ou personalizáveis, para que 

haja uma simulação de problemas bucais, como cáries e/ou outras patologias. 

Necessitará também uma escova de dentes, sendo feita assim uma simulação 

completa da tarefa que é a escovação. 
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4.3.  Geração de Alternativas 

 
4.3.1.  Alternativa 1 

 

 
Figura 27. Alternativa 1 

Fonte: o autor 

 

A primeira alternativa consiste em um totem com uma tela touchscreen onde 

toda a simulação é feita de forma digital. Além de simular a escovação, essa 

tecnologia permitiria acesso a uma biblioteca de informações com dados sobre 

anatomia da boca, doenças, anomalias etc. O problema dessa alternativa é que ela 

teria um custo muito elevado e exigiria uma grande dependência de um programador. 

 
4.3.2.  Alternativa 2 

 

 
Figura 28. Alternativa 2 

Fonte: o autor 
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Já a segunda alternativa é uma arcada dentária, onde a incidência de luz nos 

dentes mostra se eles estão saudáveis ou não. Teria vibração para simulação de 

gengivite e alguns dentes removíveis. 

 
4.3.3.  Alternativa 3 

 

 
Figura 29. Alternativa 3. 

Fonte: o autor 

 

A terceira alternativa consiste em uma caixa que muda de cores. Essa 

mudança de cores para o verde e vermelho seria para, antes da simulação, a dentista 

ou técnica fazer algumas perguntas sobre saúde bucal com as crianças, onde o verde 

significa “verdadeiro” e o vermelho “falso”. Ao abrir a caixa, as molas fazem com que 

os dentes fiquem aparentes e então começa a tarefa da escovação.  

 

4.4.  Seleção da Alternativa 

 
Para a seleção de alternativa, primeiro foram considerados os requisitos já 

estabelecidos para o projeto: interação, educação, limpeza e manuseio. Também 

foram adicionados alguns quesitos para ajudar na escolha. São eles o custo e a alta 

complexidade: baixo custo porque os recursos para a construção do projeto são 

limitados e a alta complexidade para que o projeto possa ser efetivamente construído. 
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Com os quesitos definidos, houve a feitura da matriz decisória, com pesos de 1 a 

3 e pontuação de 0 a 5, onde 0 não atende ao requisito e 5 atende perfeitamente. A 

nota atribuída à cada requisito foi multiplicada por seu peso. 

 

Tabela 4. Matriz Decisória 

 
QUESITO PESO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Custo 1 1 4 2 

Complexidade 1 2 4 1 

Limpeza 2 1 3 3 

Educação 3 5 4 3 

Manuseio 3 2 3 2 

 38 47 33 

 

Fonte: o autor 

 

Após analisar as alternativas e observar a tabela de seleção, verificou-se que 

a melhor alternativa a ser levada adiante é a Alternativa 2. Sendo assim, ela foi 

minuciosamente detalhada e então construída. 
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5. PROTOTIPAGEM 

 

5.1. Detalhamento 

 

A partir da Alternativa 2, foi desenvolvida uma arcada dentária. A estutura foi feita 

em acrílico vermelho de 3mm e a parte superior é igual a inferior para reduzir custos 

de produção. As medidas gerais são 22x23x12,4 centímetros, uma escala ampliada 

da boca humana definida pelo espaço disponível na bancada da sala na policlínica. 

 

 

Figura 30. Primeira modelagem virtual da arcada. 
Fonte: o autor 

 

Os dentes são em acrílico translúcido, onde sua espessura varia para deixar 

os mesmos mais próximos de sua real anatomia. Os incisivos e caninos, 12 dentes ao 

total, são de acrílico de 5mm. Os pré-molares, 8 dentes, são de acrílico de 8mm. Os 

molares, 12 dentes considerando os sisos, utilizaram dois acrílicos de 8mm, ficando 

assim com 16mm. Todos os dentes são encaixados, mas alguns não foram fixados 

por colagem, possibilitando assim a remoção para simular sua extração. Alguns 

dentes também foram deixados “moles”, que faz parte do processo natural de 

substuição de dentes. 

Apesar da boca infantil não ter 32 dentes, o número foi mantido para que fosse 

possível usar os dentes molares para fazer o macro modelo de evolução da cárie. 
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Figura 31. Modelagem 
virtual dos dentes incisivos 

central e lateral 
Fonte: o autor. 

Figura 32. Modelagem 
virtual do dente canino 

Fonte: o autor 

Figura 33. Modelagem virtual 
do dente molar 
Fonte: o autor. 

 

 Em seu interior, está disposta a fita de LED responsável por simular a placa 

dentária – projetando a cor amarela – e a gengivite – projetando a cor vermelha. Há 

também quatro motores de vibração, como os que os celulares possuem. Tais 

motores simulam a dor causada pelas cáries. 

 

 
Figura 34. Interior da arcada 

Fonte: o autor 

 
 A escova também foi modelada em acrílico e seu dimensionamento foi baseado 

no tamanho mais comum de escovas de dentes: a proporção das cerdas faz com que 

se escove dois dentes por vez. A mesma foi feita também em acrílico, mas as cerdas 

foram representados por espuma, para não danificar o acrílico. 
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Figura 35. Modelagem virtual da escova. 

Fonte: o autor 

 

5.2. Materiais 

 

Mesmo que os materiais tenham sido citados no item anterior, há também uma 

tabela com os materiais e seus custos, facilitando assim a análise do custo total de 

produção do modelo. 

 
Tabela 5. Quadro de materiais iniciais do protótipo. 

 

MATERIAL QUANTIDADE PREÇO R$ 

Chave on/off 1 9,00 

Fita de LED RGB 1 29,00 

Motor de vibração 4 34,00 

Resistor 1 9,50 

Placa de acrílico translúcido 3mm 1 17,00 

Placa de acrílico translúcido 8mm 1 49,90 

Placa de acrílico vermelho 3mm 1 40,00 

E.V.A. 20mm 1 19,00 

 206,50 

Fonte: o autor 

 

5.3. Mockup 

 
O mockup foi construído em papelão e as junções/encaixes foram feitos com 

palitos de madeira, cola branca e fita crepe. Pelo papelão ser suscetível a fogo, não 

foi testada a parte elétrica, mas suas dimensões e encaixes. 
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Figuras 35 e 36. Mockup. 

Fonte: o autor 

 
Foi observado que os dentes estavam pequenos e posicionados muito para 

dentro da boca, dificultando tanto a escovação quando a visualização dos mesmos. 

Os encaixes para a sustentação da parte superior foram satisfatórios e deram a 

estabilidade esperada. 

 

 
Figura 37. Mockup aberto. 

Fonte: o autor 

 
 A escova, mesmo que sem as cerdas, também foi testada. Seu 

dimensionamento estava como o esperado, já que uma escova dental comum tem o 

alcance de dois dentes por vez. Somente sua espessura foi aumentada, para facilitar 

a pega. 
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5.4. Modelos de Teste  

 
5.4.1.  Modelo de Teste 1 

 
O modelo de teste foi construído em MDF, acrílico transparente e espuma. Foi 

utilizado o MDF para construir a estrutura, o acrílico para os dentes e escova e a 

espuma para a simulação das cerdas. A fim de reduzir custos de produção, a parte 

superior é igual à inferior.  

 

 
Figura 38. Primeiro modelo de teste e escova. 

Fonte: o autor 

 

 Os dentes em acrílico de 5mm simulam os incisivos e caninos, os de 8mm os 

pré-molares e os de 16mm os molares. Como não foi encontrado acrílico de 16mm, 

foram cortados e colados dentes de 16mm, mas com o formato correto dos 

respectivos dentes.  
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Figura 39. Interior do primeiro modelo de teste. 

Fonte: o autor 

 

 A escova, feita em acrílico e espuma, precisa ter a estética trabalhada. Apesar 

da espuma não possuir um bom acabamento, sua utilização foi suficiente para a 

validação. A proporção ficou correta, considerando que uma escova comum tem 

alcance de dois dentes por vez.  

 

     
Figuras 40 e 41. Escova e sua proporção. 

Fonte: o autor 
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 Já algo que não foi possível ver no mockup, mas só no modelo, é que as partes 

superior e inferior ficariam desalinhadas. Tal ponto foi corrigido para a construção do 

produto. 

 

 
Figura 42. Desalinhamento das partes superior e inferior. 

Fonte: o autor 

 
 

5.4.1.1.  Fabricação do Modelo de Teste 1 

 

As peças do modelo foram feitas utilizando a técnica de corte a laser, que além 

de maior precisão, emprega também um bom acabemento. Também foi influenciada 

pela segurança a escolha desse método, já que assim se evitam partes pontiagudas 

ou cortantes. Tanto as peças em MDF quanto as em acrílico foram produzidas por 

essa técnica, pois todas eram planificadas.  
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Figura 43. MDF na máquina de corte a laser. 

Fonte: o autor 

 
 Quando prontas, as peças eram todas placas. Foi usada cola de madeira para 

fixar os encaixes do MDF e dar uma melhor estabilidade ao modelo. Já as peças de 

acrílico foram todas encaixadas e o próprio encaixe foi responsável pela fixação.  

 Entretanto, o autor enfrentou um grande problema: o atraso da fabricação. 

Algumas peças foram entregues com sete dias de atraso, fazendo com que as 

pessoas que colaborariam com a parte elétrica do projeto não estivessem mais 

disponíveis, impossibilitando sua realização e validação. 

 Apesar de um resultado satisfatório, esse primeiro modelo ficou aquém do 

esperado para o projeto. Sua forma ainda precisaria de alterações e, por não ser 

completamente funcional, vários itens que deveriam ter sido testados não foram. 

Pontos esses corrigidos no modelo seguinte.  

 

5.4.1.2.  Validação do Modelo de Teste 1 

 

Devido aos atrasos, tanto a cirurgiã-dentista quanto a técnica em saúde bucal 

acabaram entrarando em férias, impossibilitando a avaliação de seu uso já com as 

crianças. Entretanto, a cirurgiã-dentista gentilmente se dispôs a testar e avaliar o 

projeto, juntamente com seu esposo – também cirurgião-dentista – Evandro Ribeiro. 

O feedback foi positivo: ambos gostaram do projeto e fizeram questão de analisá-

lo minuciosamento. Ela, odontopediatra, gostou das formas mais arrendodas e disse 
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que o projeto passava muito bem a essência da escovação. Ele, enquanto também 

endocrinologista, já esperava algo mais literal, mas ao avaliar o público-alvo percebeu 

que o caminho seguido era coerente. As sugestões de melhoria foram na cor da 

gengiva e no formato de alguns dentes, para representar melhor sua anatomia. 

Por fim, foi refeita a tarefa da escovação pela cirurgiã-dentista. O 

dimensionamento foi considerado ideal, já que ela conseguia o utilizar com facilidade 

e achou sua visualização fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparo do 

material 

 
Figura 44. Preparo do material para validação do modelo de testes 1. 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escovação 

dos dentes 

superiores 

 
Figura 45. Escovação dos dentes superiores do modelo de testes 1. 

Fonte: o autor 
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Escovação 

dos dentes 

inferiores 

 
Figura 46. Escovação dos dentes inferiores do modelo de testes 1 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de fio 

dental nos 

dentes 

superiores 

 
Figura 47. Uso de fio dental nos dentes superiores do modelo de testes 1. 

Fonte: o autor 
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Uso de fio 

dental nos 

dentes 

inferiores 

 
Figura 48. Uso de fio dental nos dentes inferiores do modelo de testes 1 

Fonte: o autor 

 

5.4.2.  Modelo de Teste 2  

 

Foi construído um segundo modelo de teste para corrigir os aspectos negativos do 

primeiro e testar itens ainda não testados. As medidas gerais continuaram as mesmas, 

mas a gengiva teve seu tamanho reduzido para que fosse possível aumentar o 

tamanho dos dentes. A técnica de fabricação foi a mesma do modelo de teste 1. 

 

 

Figura 49. Modelo de testes 2. 
Fonte: o autor 
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Com o uso do acrílico no lugar do MDF, foi possível que a gengiva ficasse 

completamente curva, ao invés de formada por várias placas (como na Figura 38). 

Além disso, o formato dos dentes incisivos e caninos foi aprimorado, deixando a 

arcada ainda mais próxima da forma humana. 

 

    

Figuras 50 e 51. Gengiva em peça única e dentes aprimorados. 
Fonte: o autor. 

 

 O dimensionamento da escova permaneceu inalterado, já que a recomendação 

é que as cerdas da escova contemplem dois dentes por vez. O que faltava para a 

mesma ficar completa era refinar seu acabamento, uma vez que ainda estava muito 

grosseira. 
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Figura 52. Escova ainda do primeiro modelo de testes. 
Fonte: o autor. 

 
 Os dentes, ainda em acrílico transparente, receberam um fundo em plástico 

adesivo branco, fazendo com que fiquem mais visíveis e a luz projetada seja melhor 

vista. 

Além disso, os dentes molares do lado direito recebem o macromodelo de 

evolução da cárie, descartando assim a necessidade de que o macromodelo seja um 

item à parte do modelo. No primeiro molar vê-se a representação da cárie em seu 

estágio chamado de cárie de esmalte, já no segundo molar tem-se o estágio de 

dentina e no terceiro molar a infecção pulpar.  

 



51 

 

Figura 53. Teste do macromodelo de evolução da cárie. 
Fonte: o autor. 

 
 Outro aspecto corrigido foi o alinhamento das partes superior e inferior. Na 

figura 42, é nítido como essas peças não se alinham. Esse alinhamento desconsidera 

uma oclusão – alinhamento entre os dentes superiores com os inferiores - correta, 

mas facilita a visualização dos dentes incisivos sendo escovados, o que é a prioridade 

deste modelo. 

 

     

Figuras 54 e 55. Alinhamento das partes superior e inferior. 
Fonte: o autor.  
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 Além dessas correções, foi finalmente adicionada uma importante parte do 

projeto: a parte elétrica, que é responsável pela iluminação e vibração que simulam 

as patologias da placa dentária e da cárie dental. Ela é composta por uma fita de LED 

RGB, uma placa de circuito integrado, dois motores de vibração – retirados de 

telefones celulares - e uma fonte para alimentação. 

 

 

Figura 56. Circuito elétrico 
Fonte: o autor 

 
 

5.4.2.1.  Validação do Modelo de Teste 2 

 
 No dia 04 de junho de 2019, o autor foi à policlínica validar o modelo de testes 

2. Para uma validação mais próxima do protótipo final, o modelo foi revestido com 

plástico adesivo flexível (tipo “Contact”) da cor rosa, coloração da gengiva quando 

está saudável. Além disso, a espuma da escova também foi trocada, uma vez que a 

espuma do primeiro modelo de testes não se encontrava com o acabamento 

desejado. 
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Preparo do 

Material: 

 

Figura 57. Preparo do material com o modelo de testes 2 
Fonte: o autor 

 
 

 

 

 

 

Escovação dos 

dentes 

superiores: 

 

Figura 58. Escovação dos dentes superiores do modelo de testes 2 
Fonte: o autor 
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Escovação dos 

dentes inferiores: 

 

Figura 59. Escovação dos dentes inferiores do modelo de testes 2 
Fonte: o autor 

 
 

 

 

 

 

 

Ensino do uso do 

fio dental: 

 

Figura 60. Ensino do uso do fio dental no modelo de testes 2 
Fonte: o autor 
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Criança passando 

fio dental: 

 

Figura 61. Ensino do uso do fio dental no modelo de testes 2 
Fonte: o autor 

 
 

 Para a validação, a técnica começou colocando a arcada na parte mais alta da 

bancada da sala – explícita na Figura 9 – para começar orientando a criança, porém 

a criança já começou a interagir com modelo ali mesmo, sem que a técnica pedisse.  

Pedro, de 4 anos, pegou a escova e indagou onde estava a língua, já que a mesma 

ainda não estava no modelo. A partir daí, ele começou a escovar os dentes sozinho. 

Após dar liberdade para breve interação da criança, a técnica finalmente começou o 

ensino das técnicas de escovação. Por esse motivo, na validação do modelo de testes 

2 as imagens sugerem que o produto não é confortável ergonômicamente para a 

criança. Deve haver uma alternância entre a bancada mais alta e a mais baixa, o que 

acabou passando despercebido nessa validação.   

 

5.5. Protótipo Final 

 

 O protótipo manteve as medidas do modelo de testes 2, mas foi construído 

inteiramente em acrílico, tanto a gengiva quanto os dentes. A escova também 

manteve o dimensionamento, sendo alterada somente a espuma que simula as 

cerdas. Já a língua é feita em E.V.A. 10mm, também da cor rosa.  
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Figura 62. Protótipo final 
Fonte: o autor 

 

 Como diferencial aos concorrentes diretos, o protótipo simula as patologias 

mais comuns entre as crianças. O LED, manejado por um controle remote padrão, 

projeta a cor vermelha para simular a gengivite e há também motores vibradores (de 

telefone celular) para representar a dor causada pela cárie dentária, além dos dentes 

molares inferiores não serem fixos para possibilitar sua extração.  

 

Figura 63. Simulação da gengivite no protótipo final 
Fonte: o autor 
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 Também como no modelo de testes 2, o protótipo final recebe o macromodelo 

de evolução da cárie. Como o dente possui face transparente, não houve necessidade 

de que o dente se abrisse para mostrar os estágios da cárie. A pintura que representa 

a cárie também foi refeita, para um melhor acabamento. 

 

  

Figuras 64 e 65. Macromodelo de evolução da cárie do protótipo final 
Fonte: o autor 

 

5.5.1. Fabricação do Protótipo Final 

 
 A técnica de fabricação do protótipo final foi o corte a laser. As placas de acrílico 

foram enviadas ao Instituto SENAI de Tecnologia Automação e Simulação, onde os 

dentes receberam o revestimento de plástico adesivo flexível (tipo “Contact”) branco 

e foram cortados. As gengivas também foram cortadas no instituto, mas tiveram as 

faces que ficariam voltadas para dentro do protótipo pintadas com tinta rosa, na 

tonalidade mais próxima encontrada de uma gengiva saudável. As peças das 

gengivas foram encaixadas por interferência, enquanto os dentes foram colados com 

cola instantânea.  
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Figura 66. Peças do protótipo final sendo pintadas. 
Fonte: o autor 

 

 Foi usada uma placa de circuito impresso para ligar o LED RGB e os motores 

vibradores (de telefone celular) à mini chave on/off.  

 

Figura 67. Circuito elétrico do protótipo final 
Fonte: o autor 
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 O protótipo final teve um custo de R$239,50, desconsiderando os gastos 

indiretos – como transporte – e considerando que alguns itens foram doados, incluindo 

as horas de uso da máquina de corte a laser. 

 

Tabela 6. Quadro de materiais do protótipo final. 

Fonte: o autor 

 

MATERIAL CUSTO R$ 

Acrílico 3mm 150,00 

Acrílico 8mm doação 

E.V.A. 10mm 6,50 

Placa de circuito integrado doação 

Fita de LED RGB 35,00 

Motores de vibração 20,00 

Chave on/off 9,00 

Tinta spray 15,00 

Plástico adesivo flexível (tipo “contact”) 4,50 

  239,50 

  

 

 

5.5.2. Validação do Protótipo Final 

 

 No dia 11 de junho de 2019, foi realizada na policlínica a validação do protótipo 

final. Nesse dia, os doze pacientes do turno matutino foram divididos em quatro grupos 

de três crianças, que é o número de pias disponíveis para eles usarem.  

 Conforme os pacientes entravam na sala, o protótipo atraía sua curiosidade. 

Alguns pacientes e responsáveis comentaram, antes mesmo que a técnica em saúde 

bucal falasse, que perceberam a novidade.  

 Após comentar sobre o produto, a técnica começou o ensino da forma correta 

de higienização da boca. A tarefa é a mesma do item 2.2, mas agora podendo 

comentar também sobre as patologias e sem precisar usar um modelo de macro 

evolução da cárie à parte. Entretanto, foram fotografados apenas os momentos em 

que o modelo é usado.  
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Início da 

orientação; 

 

Figura 68. Início da orientação com o protótipo final. 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

Escovação 

dos dentes 

superiores; 

 

Figura 69. Escovação dos dentes superiores com o protótipo final. 

Fonte: o autor 

 

 



61 

 

 

 

 

Escovação 

dos Dentes 

Inferiores; 

 

Figura 70. Escovação dos dentes inferiores com o protótipo 

final. 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino do 

uso de fio 

dental 

 

Figura 71. Ensino do uso do fio dental com o protótipo final. 

Fonte: o autor 
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 Na figura 71, mesmo sabendo do problema da iluminação que fez com que a 

cor amarela ficasse entre verde e vermelho, a técnica usou o recurso para indicar 

sujeira nos dentes. 

Em momentos pontuais oportunos, a técnica convidou os pacientes para 

interagir com o modelo. Assim, eles puderam sentir a vibração que simula a dor 

provocada pela cárie dental e também treinar a escovação correta. 

 

  

Figuras 72 e 73. Crianças interagindo com o modelo 
Fonte: o autor 

 

Pode ser observado nas figuras 72 e 73 que as crianças maiores conseguiram 

interagir bem com o modelo na maior bancada, mas as menores ainda precisaram 

usar a bancada mais baixa para manusearem o produto com mais conforto e 

facilidade. Por conta disso, quando uma criança pediu para brincar com a arcada, ela 

foi disposta na bancada mais baixa. 

Algo inesperado que aconteceu durante a validação, foi que a criança das 

figuras 74 e 75 sussurrou para sua mãe pedindo uma boca assim de presente. Tal 

acontecimento ajuda a reafirmar a efetividade do projeto, cujo um dos principais 

objetivos era ser mais atrativo para crianças. 
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Figuras 74 e 75. Criança manuseando a arcada livremente. 
Fonte: o autor 

 

 

Infelizmente, por motivos de custo, não foi possível realizar algumas correções 

previstas para o protótipo final, como desvincular a iluminação da vibração e cortar 

novamente os dentes caninos. Com toda certeza, essas correções fariam que o 

desempenho do produto fosse ainda melhor, mas sem elas o produto ainda possui 

qualidade assegurada e por isso ficam como sugestão para um potencial futuro refino 

deste projeto.  
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CONCLUSÃO 

 

Fazer o redesign de um produto não é fácil, ainda mais se o mesmo é 

tradicional e possui eficácia comprovada. Mesmo sendo um bom produto, as arcadas 

do mercado também possuem problemas e por isso devem ser revistas para que 

esses problemas sejam resolvidos. 

O primeiro modelo, mostrado no item 5.4.1, precisou ter seus muitos erros 

corrigidos até chegar a última versão, item 5.5. O projeto teve sua efetividade 

confirmada pela cirurgiã-dentista. O modelo foi validado em sua residência particular, 

pois a mesma está de férias. Fui recebido por ela, odontopediatra, e seu marido, 

endocrinologista. Ambos o testaram e fizeram elogios e sugestões de mudanças. Os 

elogios foram direcionados ao dimensionamento, estética e efetividade do projeto. Já 

as críticas foram ao formato dos dentes caninos, que não possuem a característica 

forma pontiaguda, ao tamanho dos dentes e a cor da gengiva, para qual foi sugerido 

o uso da cor rosa ao invés da vermelha. 

Apesar dos erros do primeiro modelo, não houve desistência do projeto, mas 

sim uma maior motivação para corrigí-lo. Uma das principais motivações para não 

desistir foi o relato da técnica em saúde bucal, que disse nunca ter visto um projeto 

para trazer melhorias ao seu ambiente de trabalho ao longo de todos os anos 

trabalhando na policlínica.  

Após corrigir as proporções da gengiva, aprimorar os dentes e finalmente 

configurar a parte elétrica, nasceu o protótipo final. Todo na cor rosa, representando 

uma gengiva saudável, os dentes finalmente ficaram destacados. No primeiro modelo, 

a forma fazia com que algumas pessoas não percebessem que o produto era uma 

boca, enquanto nesse não se haviam dúvidas do que se tratava o produto. 

Houve então uma segunda validação, mas não completa: logo no início da 

tarefa, algum componente da iluminação parou de funcionar não foi possível fazer a 

simulação da gengivite. Foram testadas a escovação, o uso do fio dental, a simulação 

de dor da cárie e o macromodelo de evolução da cárie. Então, após a validação, 

revisamos os componentes elétricos e reforçamos alguns de seus itens para que esse 

tipo de erro não ocorra e a durabilidade do produto seja maior.   

O objetivo do projeto foi alcançado: desenvolver um material didático para 

ensino de saúde bucal para crianças que despertasse seu interesse na higiene oral, 

sanasse alguns problemas ergonômicos e entregasse um desempenho tão eficiente 
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– ou maior – quanto dos modelos já existentes no mercado. Além dos positivos relatos 

da técnica em saúde bucal e da cirurgiã-dentista, o que atesta a efetividade do projeto 

é que ao ser colocado na bancada, as crianças ficam curiosas e começam a interagir 

com o produto, mesmo sem instruções das profissionais ali presentes. 

 Após todas as apresentações e entregas requeridas pelo trabalho de conclusão 

de curso, o projeto será doado para a Policlínica Regional do Largo da Batalha, lugar 

onde ele nasceu e evoluiu tanto. Espera-se que ele contribua para educação de tantas 

crianças que realmente precisam de cuidados e materiais de bom nível. Além de ter 

sido muito bem recebido e tido liberdade para pesquisar e analisar bastante pelos 

funcionários, os pais e responsáveis e os pacientes também foram solícitos, 

permitindo perguntas e fotos com total liberdade. 

 Por fim, estou satisfeito com o rumo que o projeto tomou e satisfeito por ter 

conseguido chegar até aqui, transformando uma ideia em um produto de eficácia 

comprovada. Apesar dos erros, os acertos tornaram a arcada eficiente, e espero que 

isso motive pessoas a fazerem mais trabalhos como esse. Trabalhar com crianças é 

sempre inspirador e gratificante. Cuidando do sorriso delas, se faz muito por um 

mundo melhor. 
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APÊNDICE 

 
 Neste apêndice constam os desenhos técnicos do protótipo final. Como o 

modelo é composto majoritariamente por acrílico, as peças foram cortadas de forma 

planificada e coladas com cola instantânea, fazendo com que várias peças diferentes 

fossem geradas. Além das peças, também é disponibilizada aqui a montagem do 

protótipo final, com a lista das peças indicando onde é disposta cada uma e sua 

quantidade.  



70 



71 

  



72 

 
 
  



73 



74 

  



75 

 



76 

  



77 

 
  



78 

  



79 

  



80 



81 

  



82 

 
  



83 



84 

  



85 

 
  



86 

  



87 

 


