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“Toda construção deve obedecer a três categorias: a solidez 

(firmitas), a utilidade (utilitas) e a beleza (venustas)”. 

(Marcos Vitrúvio Polião) 



RESUMO 

 

 

SILVA, Nathalia Azevedo Sousa. Bancada Odontológica Modular. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação).  

 

 

O seguinte projeto deu-se por início, graças a facilidade de comunicação que a 
projetista possui com profissionais da área da odontologia, e com isso foi 
possível detectar os possíveis problemas e soluções na área de trabalho do 
dentista. Chegou-se por fim que o melhor aspecto a ser trabalhado dentro da 
área de trabalho desse profissional, fosse a bancada odontológica, que 
apresentava fatores que poderiam ser melhorados para ajudar no dia a dia desse 
profissional. 
O estudo para a projetação da bancada, começou através de pesquisas e, 
principalmente, conversas tanto com alunos quanto com profissionais dessa 
área, para conseguir entender da melhor forma quais eram as necessidades do 
dentista em cima da bancada odontológica.  
Para um bom prosseguimento do projeto, foi necessário adotar um sistema 
metodológico a ser seguido, para que o estudo do produto conseguisse ser 
desenrolado durante um período de tempo, de uma forma linear e de fácil 
coerência, tanto para a projetista, quanto para o usuário estudado. A metodologia 
seguida possui 5 etapas, a primeira é a imersão, que é a elaboração da proposta 
do projeto (o que será o seu projeto e do por que); a segunda é a ideação, que 
é entender e dar formar no papel do que é o seu projeto; a terceira é a 
materialização, são testes com modelos rústicos, de antropometria e de 
usabilidade do seu produto; a quarta é a produção, que é desenvolver o 
modelo/protótipo do seu projeto e a quinta, é a apresentação, é apresentar e 
defender o seu projeto, e mostrar o do porquê ele é importante.   
A bancada modular foi projetada visando facilitar o dia a dia de trabalho do 
dentista, organizando os espaços que nela possui de acordo com as principais 
especialidades odontológicas, por isso a modularidade foi a principal 
características adotada para a realização da bancada, já que as já existentes no 
mercado, não possuem essa característica.  

 

Palavras-chaves: Design de produto. Bancada odontológica. Estação de 

trabalho. Modularidade. Redução de espaço. Móvel. Compacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

SILVA, Nathalia Azevedo Sousa da. Bancada Odontológica Modular. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação).  

 

 
 

The following project was started at the beginning, thanks to the ease of 

communication that the designer has with professionals in the field of dentistry, 

and with that it was possible to detect the possible problems and solutions in the 

work area of the dentist. It was finally concluded that the best aspect to be worked 

within the work area of this professional, was the dental bench, which presented 

factors that could be improved to help in the day to day of this professional. 

The study for the design of the bench began with research and, mainly, 

conversations with students and professionals in this area, in order to better 

understand the needs of the dentist on the dental bench. 

For a good continuation of the project, it was necessary to adopt a methodological 

system to be followed, so that the study of the product could be rolled out over a 

period, in a linear and easily coherent way, for both the designer and the user 

studied. The methodology followed has 5 stages, the first is immersion, which is 

the preparation of the project proposal (what will be your project and why); the 

second is ideation, which is to understand and give shape to the role of what is 

your project; the third is the materialization, are tests with rustic models, 

anthropometry and usability of your product; the fourth is production, which is to 

develop the model / prototype of your project and the fifth, is the presentation, is 

to present and defend your project, and show the why of it is important. 

The modular bench was designed to facilitate the day-to-day work of the dentist, 

organizing the spaces in it according to the main dental specialties, so modularity 

was the main characteristics adopted for the realization of the bench, since the 

existing ones in the market, do not have this characteristic. 

 

Keywords: Product design. Dental bench. Workstation. Modularity. Space 

reduction. Mobile. Compact. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A história da odontologia se assemelha muito com a da medicina, ambas 

tiveram basicamente o mesmo desenvolvimento histórico, colecionando 

progressos e vitórias para o melhoramento da qualidade de vida das pessoas, e 

esses fatores vem sofrendo uma evolução excepcional até os dias atuais. Com 

o passar de seu percurso, diversas etapas, iniciando-se com o espiritismo na 

idade antiga e percorrendo pelo período pré-científico nos séculos XVI e XVII, a 

odontologia foi ganhando cada vez mais força em suas pesquisas e técnicas que 

eram testadas e aplicadas em pessoas com problemas dentários, com isso foi 

se intensificando  a necessidade de ter centros especializados que pudessem, 

de maneira mais eficaz e organizada, desenvolver de forma melhor essas 

pesquisas, dessa forma, foram criadas as primeiras escolas especializadas em 

odontologia, ganhando força, principalmente, no período científico. 

          A Europa foi dada como berço da prática odontológica, durante o período 

pré-científico, revelando-se assim os primeiros escritos sobre essa ciência. 

Todos os procedimentos dentais naquela época eram feitos por cirurgiões 

barbeiros, que se especializavam somente através de observações. Nessa fase, 

esses cirurgiões trabalhavam de forma precária, sem muita preocupação com a 

higiene ou se os materiais e equipamentos utilizados eram projetados 

especificamente para o cuidado dos dentes (PORTAL EDUCAÇÃO, 2019). 

          A fase científica da odontologia é totalmente descortinada pelo “Pai da  

Figura 1. Agricultor no dentista, 
Johann Liss.                                                  

Fonte: Google Imagens 2019. 
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odontologia” Pierre Fauchard, com a sua obra “Tratado dos dentes para os 

cirurgiões – Dentistas”, o mesmo conseguiu dar um salto surpreendente, em 

termos de pesquisa e técnica, na área da odontologia, fazendo com que os 

futuros dentistas conseguissem desenvolver com mais eficácia os 

procedimentos dentários. 

          Com o surgimento dos estudos desenvolvidos por Pierre Fauchard, e de 

todas observações feitas ao longo dos trabalhos odontológicos, surgiram 

diversas demandas de produtos para suprir e auxiliar problemas que os dentistas 

encontravam em seu dia a dia de trabalho, e em que lugar e que tipo de 

estruturas eles precisariam para dar andamento a sua profissão. Por conta disso, 

foram surgindo com o decorrer do tempo, instrumentos e equipamentos que 

seriam essenciais para o trabalho desse profissional (SILVA; SALES-PERES, 

2007, p. 8). 

              Tanto a cadeira odontológica, quanto a bancada/armário, foram os 

primeiros equipamentos a serem pensados para a integrar um consultório 

odontológico. A bancada que surgiu há vários anos através dos artesões na 

história antiga, que usavam bancadas para armazenar instrumentos para a 

confecções de seus trabalhos, foi evoluindo para outras funções, como a 

bancada de cozinha, de banheiro, escritório ou laboratórios. Esse móvel se 

tornou extremamente necessário para um bom desenvolvimento do trabalho do 

dentista, pois é nele que é armazenado quase todos os materiais desse 

profissional.  

           A evolução do design das bancadas odontológicas foram primordiais para 

uma melhora significativa na qualidade profissional, e até mesmo de vida dos 

especialistas dentários. Com um amplo estudo ergonômico, foi dada a largada 

para que tanto a bancada, quanto outros equipamentos, como a cadeira 

odontológica, conseguissem de forma prática e funcional, atender as principais 

necessidades do dentista. 
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1. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Principais especialidades odontológicas 

          A odontologia ou medicina dentária, é a área da saúde humana que trata 

da saúde bucal, ela se estende a face, pescoço, cavidade bucal, ossos, 

musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos. Para atender de forma 

eficiente a todas essas demandas, a mesma foi fragmentada em 22 

especialidades, sendo a dentística, ortodontia, endodontia, cirurgia e periodontia, 

as mais requisitadas nesse ramo.  

1.1.1. Ortodontia 

          A ortodontia é uma das especialidades mais estudada e concorrida no 

ramo da odontologia, na maioria das vezes pelo seu alto índice de 

empregabilidade e remuneração elevada. Isso acontece, por ela ser responsável 

pelo posicionamento correto dos dentes e ossos maxilares, através de aparelhos 

ortodônticos, ela tem em suas mãos o comprometimento de torna o sorriso de 

milhares de pessoas mais alinhados e bonitos. O ortodontista é responsável por 

prevenir, supervisionar e orientar sobre o aparelho mastigatório, corrigindo as 

estruturas faciais, com atenção à harmonização da face e da área maxilo-

mandibular (COSTA, 2018). 

          Os materiais utilizados por essa especialidade, são em sua maioria de 

pequeno porte, como os bráquetes, os aplicadores de ligaduras e as pinças 

clínicas.  

Figura 2. Dentes com um aparelho ortodôntico. 
Fonte: Google Imagens 2019. 
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1.1.2. Periodontia 

 

          A periodontia é uma especialidade que foi criada, visando prevenir e tratar 

todas as doenças gengivais e periodontais. Doenças como a placa bacteriana, 

gengivite e periodontite e realizar diversos procedimentos, como os implantes e 

enxertos ósseos, fica a cargo do periodontista (COSTA, 2018). 

          Os materiais utilizados pelo periodontista são de pequeno, médio e grande 

porte, pois essa especialidade trata tanto de casos minuciosos, que necessitam 

de utensílios frágeis e pequenos, como de casos de grande proporção, incluindo 

cirurgia, que requer materiais maiores.  

 

1.1.3. Endodontia  
 
          A endodontia visa proteger o dente mediante uma prevenção, podendo 

assim ter um diagnóstico e um prognóstico, facilitando no futuro, um possível 

tratamento e controle das alterações nos tecidos (gengiva) e na polpa dos dentes 

(COLGATE, 2019). 

          Os materiais usados pelo endodontista, são de sua maioria de pequeno 

porte, pois a principal área estudada e mexida é na polpa dos dentes, que requer 

utensílios com dimensões menores. 

 

1.1.4. Dentística  
 

          Estuda e aplica procedimentos educativos, preventivos, operatórios e 

terapêuticos para preservar e devolver ao dente sua integridade funcional e 

estética. O especialista em Dentística Restauradora pode fazer o diagnóstico e 

prognóstico das doenças dentárias, procedimentos estéticos, educativos e 

preventivos, tratamento da polpa dentária para devolver sua vitalidade, 

restauração de dentes que sofreram lesões e entre outros (COLGATE, 2019). 

          Os tratamentos da dentística varia muito para cada procedimento, como 

por exemplo, o clareamento de dentes e a construção da faceta de porcelana, 

são procedimentos dentro da mesma especialidade, porém utilizam materiais e 

equipamentos distintos, o clareamento de dentes utilizam equipamentos de 

grande porte, já para construção da faceta de porcelana é usado materiais 

menores, mais delicados. 
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1.1.5. Cirurgia  
 
          Tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento das doenças, 

traumatismos, lesões e anomalias desenvolvidas no aparelho mastigatório e 

estruturas craniofaciais associadas. O profissional especializado nessa área 

pode fazer implantes, enxertos, transplantes, biópsias e entre outros 

procedimentos (UNIODONTO, 2018). 

          Existem diversas especialidades de cirurgias dentro da própria 

especialidade cirúrgica, entre elas estão a cirurgia oral, maxilofacial e 

generalista, contudo, todas as especialidades requerem equipamentos de 

grande porte, até mesmo a generalista, que é realizada materiais menores que 

o normal para uma cirurgia. 

 

1.2. Materiais das principais especialidades odontológicas 
 
Materiais básicos que todo dentista deve ter 
 

 

Figura 3. Materiais odontológicos, básicos, que todo dentista deve ter. 
Fonte: Blog UniFOA 2019 
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Materiais da especialidade de ortodontia 
 

 
Figura 4. Materiais odontológicos da especialidade de ortodontia. 

Fonte: FACOP 2019 

 
 
Materiais da especialidade de Periodontia 
 

 
 

Figura 5. Materiais odontológicos da especialidade de periodontia. 
Fonte: Universidade Positivo 2016 
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Materiais da especialidade de Endodontia  
 

 
 

Figura 6. Materiais odontológicos da especialidade de endodontia. 
Fonte: ILAPEO 2019 

 
 
Materiais da especialidade de Dentística 
 

 
Figura 7. Materiais odontológicos da especialidade de dentística. 

Fonte: USP 2019 
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Materiais da especialidade de Cirurgia  
 

 
 

Figura 8. Materiais odontológicos da especialidade de cirurgia. 
Fonte: UNOCHAPECÓ 2019 

 
 
 

1.3. Consultório odontológico 
 

 

          Segundo Olavo Bergamaschi Barros, a montagem de um consultório 

dentário deve ser feita através de um planejamento cuidadoso. O consultório 

deve possuir, obrigatoriamente, uma área clínica, também conhecida como 

U.D.T (Unidade Dental Tripartida), que é aonde o dentista desempenha o seu 

trabalho; e uma área paraclínica, que são as áreas comuns, tais como: recepção, 

sala de espera, escritório, sanitários, central de esterilização e apoio e radiologia. 

          Os equipamentos básicos (mínimo) de um consultório dentário são 

compostos por uma cadeira odontológica (unidade do paciente), 2 ou mais 

aparelhos de corte de alta e baixa rotação (unidade do dentista), 

armários/bancadas, pia tanto na área clinica quanto na central de esterilização, 

e materiais para esterilização dos utensílios e para confecção dos procedimentos 

dentários de acordo com a especialidade de cada dentista (BARROS, 2006, pp. 

91-159). 
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Figura 9. Ilustração de uma área clínica, de um consultório dentário, com duas 

cadeiras odontológicas, armários/bancadas fixos e móveis e 4 pias. 
Fonte: Posto de Trabalho Odontológico, Olavo Bergamaschi Barros, 2006, p. 159. 

 

 
 

Figura 10. Espaço com medidas de uma sala, que se tornou um consultório dentário. 
Fonte: Posto de Trabalho Odontológico, Olavo Bergamaschi Barros, 2006, p. 158. 
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Figura 11. Planta do consultório dentário, com as medidas do mesmo na última foto da 
página anterior.  

Fonte: Posto de Trabalho Odontológico, Olavo Bergamaschi Barros, 2006, p. 158. 

 
 

1.4. Definição do problema 
 

 

           A bancada odontológica, desde os tempos primórdios da odontologia, 

sempre existiu com a finalidade de armazenar os utensílios e equipamentos 

desta profissão, e como apoio para a manipulação de substâncias que são 

essenciais para certos procedimentos. Com o passar dos anos, esse produto 

sofreu diversas mudanças, com o intuito de melhorar e facilitar o dia a dia do 

profissional que dela precisa. As mudanças vieram através de formatos, 

dimensões, materiais e estudos ergonômicos, para favorecer a segurança do 

dentista e dos materiais nela aguardados. Por mais que melhorias tenham sido 

feitas ao longo do tempo, alguns problemas ergonômicos, de dimensões e 

formatos ainda são existentes, as falhas ergonômicas são geradas através da 

realização de tarefas, como o armazenamento de materiais, principalmente os 

mais utilizados, em lugares que não são de fácil acesso ao profissional, gerando 

um desconforto ao mesmo na procura desses equipamentos. Os problemas de 

formatos e dimensões estão ligados também a essa realização da tarefa, pois 

os mesmos deveriam ser pensados, com o intuito de simplificar na busca desses 

materiais odontológicos, contudo, não é o que acontece na maioria dos casos, 

gerando incômodo na busca desses artefatos.  
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          Os consultórios de menores portes ainda sofrem com a falta de espaço, 

principalmente com a realização de certos procedimentos que requerem uma 

área maior, e com o fato da bancada ser fixa, esse espaço não pode ser 

aproveitado pelo profissional, fazendo com que o mesmo tenha que se adaptar 

ao local e assim dificultando o seu trabalho. 

 

1.5. Objetivos  

 

          O projeto tem como objetivo, confeccionar uma bancada modular 

odontológica, que consiga atender e facilitar as necessidades do dentista, 

quando o mesmo for armazenar, retirar ou organizar seus materiais de dentro 

dela, de acordo com a especialidade que o profissional for formado.  

          Fazer um amplo estudo em campo e coletar dados através de materiais 

acadêmicos existentes sobre a odontologia, será o principal meio de desenvolver 

de forma eficaz um bom projeto.  

 

1.6. Relevância  

 

          De acordo com a CME (Central de Materiais e Esterilização), os 

consultórios odontológicos devem adotar duas bancadas separadas, cada uma 

em uma sala e servindo para diferentes funções. Essas bancadas são de 

extrema importância para a realização do trabalho do dentista, pois uma, é onde 

possuí a função de lavar e esterilizar os instrumentos, e a outra, é para a 

armazenar os materiais já esterilizados, essa geralmente fica na sala onde o 

profissional atende o paciente. 

          A bancada que armazena os materiais já esterilizados, é onde o dentista 

guarda 80% dos seus materiais odontológicos, gerando assim uma certa 

dependência da parte do profissional com o produto, sendo de fácil percepção a 

importância da mesma para a realização correta do trabalho desse profissional 

(BARROS, 2006, p. 68).  

          O desconforto físico e a má postura do profissional de odontologia são 

fatores determinantes para o aparecimento das doenças ocupacionais, 

incomodando e, algumas vezes, até incapacitando o desempenho profissional 

do dentista. Um posto de trabalho mal projetado tende a obrigar o profissional a 
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assumir posturas inadequadas, predispondo a lesões músculo-esqueléticas 

(FREITAS, 2019, p. 4). Por isso a extrema importância de uma projetação de 

equipamentos que consiga aumentar o conforto desse profissional, e que o 

possibilite a manipulá-los da forma que o mesmo achar melhor. 

          Com base nas pesquisas, observações e perguntas feitas de visitas em 

alguns consultórios, é valido afirmar que não é de fácil acesso bancadas móveis 

(o que possibilitaria que o dentista conseguisse manipular a bancada da forma 

que o mesmo quiser), as maiorias são construídas de acordo com cada 

consultório, tornando-as fixas ao estabelecimento e com isso obrigando os 

dentistas a se adaptarem ao espaço disponibilizados para eles, gerando mais 

um incomodo na hora da realização de determinados procedimentos. 

 

1.7. Motivações 

 

          Este projeto, no qual é o meu TCC, foi bastante pensado meses antes do 

começo da realização dele, como disciplina na faculdade, a vontade de trabalhar 

com a área da saúde sempre foi algo que a projetista quis fazer, porém nunca 

foi realizado antes por conta da imensa responsabilidade que este assunto 

carrega. Com a necessidade de trazer um tema de peso para o trabalho de 

conclusão de curso, foi optado por finalmente mergulhar neste assunto, gerando 

ainda mais vontade de trabalhar com ele, ao longo de todo projeto, imergindo e 

vendo toda a necessidade que o mesmo precisava. 

          Meu foco se deu por trabalhar com uma bancada para dentistas que 

exercem sua profissão em seus consultórios odontológicos, por conta dos 

problemas e necessidades observados no decurso das visitações no ambiente 

de trabalho do profissional, e conversas com o mesmo sobre as suas 

concepções e ideias a respeito de suas experiências adquiridas ao longo de toda 

sua jornada de trabalho. 

          Com experiências já vividas com projetos de outros períodos, os últimos 

três focados especialmente em estação de trabalho, este me deu uma vantagem 

por também fazer parte deste assunto, por mais que o produto não seja a parte 

principal do ambiente de trabalho do dentista, é sem dúvidas, um componente 

muito importante, que o ajuda e o auxilia no armazenamento e distribuição 

correta de seus materiais. 
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1.8. Resultados esperados 

 

          Espera-se que o projeto consiga suprir as necessidades de 

armazenamento dos materiais odontológicos do dentista, materiais esses, que 

serão de acordo com cada especialidade do profissional, e que esse usuário 

possa locomover, um, dois ou até mesmo os três módulos separadamente, para 

que o mesmo tenha uma perspectiva de espaço maior do seu local de trabalho. 

 

2. LEVANTAMENTO DE DADOS  

 

2.1. Componentes 

 

          Não são muitos os componentes compostos por uma bancada 

odontológica, porém é de suma importância a compreensão desses elementos, 

principalmente os materiais que esses componentes são confeccionados, que 

são o MDF, para os gaveteiros, portas e prateleiras; mármore, para o tampo da 

bancada e o alumínio, para a pia e puxadores. 

 

 

Figura 12. Imagem indicando os componentes de uma bancada odontológica. 
Fonte: O autor 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

2.2. Sistematização  

 

          O sistema alvo desse projeto é o dentista, pois é o mesmo que engloba 

tudo o que está relacionado ao presente projeto, visto que é o próprio que irá 

armazenar, locomover e utilizar a bancada. A bancada terá um sistema modular 

e de organização, com o objetivo de facilitar o dia a dia do profissional em seu 

ambiente de trabalho, fazendo com que o mesmo consiga ter uma certa destreza 

ao procurar seus equipamentos (de acordo com a sua especialidade), e que 

possa utilizar melhor o seu espaço de trabalho, uma vez que o mesmo 

conseguiria locomover os módulos para qualquer lugar. 

 

2.2.1. Caracterização e posição serial do sistema  

 

          O produto é projetado e pensado para o profissional da odontologia, o 

dentista (sistema alvo), cujo a profissão é atender pacientes que estejam com 

algum problema dentário (Entrada), e com isso, ajudar a solucionar ou amenizar 

esse problema (Saída e Meta). Esse profissional requer certas obrigações para 

a realização dos procedimentos para com o paciente (Requisitos), como ter um 

diploma em graduação odontológica e possuir o certificado do CRO (Conselho 

Regional de Odontologia), alegando que o mesmo estar apto a exercer a 

profissão.  

          Este usuário também tem que estar atento a manutenção e o manuseio 

de seus materiais, pois os mesmos podem vir a quebrar no momento da 

realização de algum procedimento (Resultados despropositados) e com isso 

gerar um certo desconforto a ele e ao seu paciente. Cada dentista possui sua 

especialidade odontológica, fazendo com que cada profissional dessa área 

sejam restritos a realizar somente procedimentos cabíveis a sua especialidade 

(Restrições), alguns profissionais conseguem se especializar em mais de uma 

especialidade, conseguindo abranger sua técnicas e atendimentos aos seus 

pacientes. 

          Ser bem atendido pelo dentista é necessário para que o paciente (Sistema 

alimentador) tenha confiança no mesmo, e possuir técnicas aprimoradas em 

seus procedimentos é importante para que o paciente saia satisfeito com o 

serviço prestado (Sistema ulterior). 
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Tabela 1. Caracterização e posição serial do sistema. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONTE’ALVÃO (2012) 

 
 

2.2.2. Ordenação hierárquica do sistema 

 

          O sistema alvo do presente projeto é o dentista, cujo exerce sua profissão 

em consultório dentário (Supra Sistema), que possui todas as qualificações 

necessárias para o mesmo desempenhar seu exercício de forma correta. Esse 

consultório é geralmente localizado em um edifício comercial (Supra Supra 

Sistema), onde habitualmente situa-se em um centro comercial (Ecossistema).  

          O subsistem 1, do sistema alvo, é uma das diversas especialidades 

odontológicas, a periodontia, que trata, como citado no começo do relatório, 

todas as doenças em volta da gengiva, como a raspagem subgengival (susb-

subsistema), as cirurgias periodontais (susb-subsistema) e o polimento dentário 

(sub-subsistema). O subsistema 2 é outra especialidade odontológica, a 

ortodontia, que é responsável por tratar o posicionamento corretos dos dentes 

(sub-subsistema), o posicionamento dos ossos maxilares (sub-subsistema) e 

aplicar os aparelhos odontológicos (sub-subsistema). 
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Tabela 2. Ordenação hierárquica do sistema. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.2.3. Expansão do sistema 

 

          O trabalho do dentista (Sistema alvo), só que é capaz de ser realizado 

graças aos seus paciente (Sistema serial 1 e 2), isso também cabe ao 

profissional de outra área da saúde, como por exemplo o médico (Sistema 

paralelo 1), que sem essas pessoas, não seriam capazes que exercer suas 

profissões e aprende no dia a dia com elas. 

          O dentista exerce sua profissão, em sua maioria, nos consultórios 

odontológicos (Supra Sistema), lugar esse primordial para um bom 

funcionamento de sua profissão, e é lá também que o mesmo coloca em prática 

os procedimentos específicos de sua especialidade, como a periodontia e a 

ortodontia (Sub sistema 1 e 2). 

 

 

Tabela 3. Expansão do sistema. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.2.4. Modelagem comunicacional do sistema 

Tabela 4. Modelagem comunicacional do sistema. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 

 
 

2.2.5. Tabela de função-informação-ação 

Tabela 5. Tabela de função-informação-ação. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.3. Problematização 

 

          Para operar a problematização ergonômica, foi necessário observar o 

público-alvo, que são os dentistas que exercem a sua profissão em consultórios 

dentários. 

          A bancada modular é recomendada para o uso de dentistas que, 

independente do sexo ou idade, trabalham em consultórios dentários. A maioria 

das bancadas odontológicas são bancadas universais, que possuem um sistema 

de organização falho, portando somente o básico para o profissional conseguir 

organizar e armazenar seus materiais, gerando um certo desconforto ao usuário. 

          Outro fator importante a ser citado, é deficiência de espaço na maioria dos 

consultórios, principalmente consultórios que possuem somente um profissional, 

existem procedimentos que necessitam de mais espaço, espaço esse que na 

maioria das vezes já estar ocupado, por isso a importância de algum sistema de 

locomoção, especificamente dos móveis, para que o dentista consiga utilizar o 

máximo possível do espaço desejado pelo mesmo.  

          Analisando essas atividades, constatou-se a existência dos seguintes 

problemas: 

 

Problema Instrumental 

          Na bancada odontológica encontrou-se diversos materiais espalhados 

sobre mesma, causando uma sensação de desorganização, dificultando o 

usuário na hora da procura de seus equipamentos. 

Figura 13. Imagem presentando o problema instrumental. 
Fonte: O autor 
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Problema espacial/arquitetural de interiores 

          Pôr o consultório ter um espaço pequeno e a bancada ser fixa, encontra-

se uma certa dificuldade do dentista em conseguir se locomover tanto em pé 

quanto sentado, e com isso dificultando a realização de algumas especialidades, 

pois algumas precisam de um espaço maior para serem feitas.  

Figura 14. Imagem representando o problema espacial/arquitetural. 
Fonte: O autor 

 

 

Problema de deslocamento  

          Pela bancada não estar perto o suficiente do dentista, o mesmo é obrigado 

a levantar diversas vezes para pegar os instrumentos que precisa. 

Figura 15. Imagem representando o problema de deslocamento. 
Fonte: O autor 
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Problema Instrumental  

          A falta de organização dentro da bancada é nítida, muito se deve por falta 

de um sistema de organização dentro da mesma, como a ausência de divisórias 

e a inexistência de um sistema de modalidade, que facilitaria na organização dos 

equipamentos do usuário.  

Figura 16. Imagem representado o problema instrumental dentro da bancada 
odontológica.  
Fonte; O autor 
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2.3.1.  Quadro de disfunção do sistema 

Tabela 6. Quadro de disfunção do sistema. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 

 

 

2.4. Parecer ergonômico  

 

          A partir dos problemas observados em cima das visitas feitas no local de 

trabalho do dentista, pode-se constatar que há alguns problemas importantes a 

serem resolvidos. A falta de espaço do consultório é um problema constante do 

profissional odontológico, principalmente se esse consultório é compartilhado 

com outros profissionais da área, o dentista é obrigado a se adaptar a esse 

espaço, pois dificilmente será possível que o consultório seja ampliado, por isso 

é importante que os móveis e equipamentos localizados no espaço sejam 

adaptáveis ou de fácil deslocamento, para que o usuário tenha uma perspectiva 

de espaço maior.  

          Outro problema observado, é a falta de um sistema de organização com o 

armazenamento dos instrumentos e equipamentos desse profissional, gerando 
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um desconforto na procura de seus materiais e pondo em risco certos 

instrumentos, pois os mesmos podem ser contaminados, caso haja um contato 

indesejado com outro material. 

          E por último, é a falta de facilidade que o dentista tem em utilizar os seus 

materiais na hora da execução de alguns procedimentos. Por mais que o 

consultório seja pequeno, e com isso imaginando-se que a bancada esteja perto 

do profissional, ainda sim, é necessário que o mesmo tenha que levantar 

constantemente para pegar algum material que estar guardado em sua bancada, 

gerando um certo desgaste em seu serviço.  

 

2.4.1. Priorização do problema (Tabela GUT)  

 

          Utilizou-se a tabela GUT para averiguar qual problema, dentro dos 

encontrados, tem maior prioridade a ser resolvido. Deu-se notas de 1 a 5, sendo 

1 menos importante e 5 mais importante, por fim multiplicou-se os valores de 

cada problema para verificar qual tinha maior importância. 

Tabela 7. Priorização do problema (Tabela GUT) 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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          De acordo com os resultados obtidos, percebeu-se que os problemas 

relacionados à falta de um sistema de organização na bancada e o fato de a 

mesma estar longe do dentista, são os problemas que merecem uma atenção 

maior. 

 

2.4.2. Predição  

 

          Através de dados pesquisados, observações e entrevistas informais, 

obteve-se a hipótese do que será avaliado na diagnose. Por meio dos dados 

avaliados em cima das obrigações citadas acima, conclua-se que o usuário tem 

diversos problemas com a organização do seu espaço de trabalho. Muitos 

materiais e equipamentos estão fora de ordem e em lugares inapropriados, 

gerando um descômodo ao dentista no momento de procurar os seus 

instrumentos.  

          Também se observou uma locomoção excessiva na hora de buscar os 

seus materiais em sua bancada. Quando o mesmo estar realizando os seus 

procedimentos no paciente, é necessário buscar alguns instrumentos que não 

estão a seu alcance, e por mais que a bancada não esteja tão longe, ainda sim, 

é inevitável não ter que levantar para ir até a mesma, dispondo de uma certa 

exaustão na hora de atender os seus pacientes. 

          Consta-se então, que o foco na observação sistemática deve ser na 

organização      de sua área de trabalho, principalmente em sua bancada, pois é 

com ela e com sua cadeira odontológica que o profissional mais tem contato em 

seu dia a dia de trabalho. É necessário fazer com que ela seja um móvel que 

facilite a acomodação dos materiais do dentista e que para o mesmo, ela tenha 

um fácil acesso, para que ele não precise fazer tantos movimentos desgastantes. 

 

2.4.3. Sugestões preliminares de melhoria 

 

          A primeira observação deve-se ao sistema de organização da bancada, 

pois esse é o problema mais decorrente do profissional odontológico. É 

necessário que o mesmo tenha consciência que seus materiais devem estar 

sempre organizados em um local apropriado, para que não haja perturbações na 
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procura dos mesmos, por mais que organizá-los demande um certo tempo, ainda 

sim é a única forma de tê-los arrumados. 

          Outra sugestão é na hora da locomoção para pegar os materiais. Tentar 

colocar a cadeira odontológica mais próxima da bancada ajudaria muito nesse 

problema, pois o usuário não precisaria estar se locomovendo constantemente 

até a mesma, e com isso evitando um estresse e exaustão na realização de seus 

procedimentos. 

          E por último, o usuário tendo que se adaptar ao espaço concedido do 

consultório, pois como os móveis são fixos, e poucos ele consegue locomover, 

o mesmo acaba tendo que se ajustar ao espaço cedido a ele, uma sugestão é 

ter somente os equipamentos extremamente necessário para a realização de 

seu trabalho, para que não haja um desperdício de perspectiva de local. 

 

2.4.4. Quadro do parecer ergonômico 

Tabela 8. Quadro do parecer ergonômico. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.4.5. Conclusão do parecer ergonômico  

 

          Depois de toda a análise feita, conclua-se que é necessário atentar-se aos 

problemas instrumentais e de deslocamento, pois esses são os que causam 

maiores constrangimentos da tarefa e custos humanos, como a desorganização 

dentro e na superfície da bancada, e o deslocamento que o dentista faz até a 

mesma, inúmeras vezes durante os seus procedimentos para buscar seus 

materiais. 

          Portanto, o projeto direciona-se a essas questões para serem 

solucionadas, analisando quais são as especificidades das tarefas que levam a 

essas questões e quais são os melhores meios para solucionarem essas 

inquirições. 

          Deverá ser verificado as dimensões da bancada e a funcionalidade de 

cada material odontológico para que a bancada seja planejada com eficiência, 

será pensado também a dimensão do consultório, para que o dentista consiga 

locomover a bancada com conforto dentro da sua área de trabalho. 

 

2.5. Diagnose  

2.5.1. Análise macroergonômica  

 

          As atividades em questão diferem muito uma da outra, elas não são 

padronizadas, pois depende muito do procedimento que o dentista está fazendo 

no paciente, por isso não há como especificar as atividades desse profissional. 

Há algumas atividades que são recorrentes em seu dia a dia, como: higienizar 

as mãos e os seus equipamentos, realizar movimentos de puxar, empurrar e 

rotacionar (na maioria dos procedimentos, porém não em todos), colocar as 

luvas e esterilizar os seus instrumentos. 

 

2.5.2. Análise comportamental da tarefa  

 

          Analisando a atividade dentro de um procedimento de clareamento de 

dente, na especialidade de dentística, a diversos problemas a serem analisados, 

na maioria do tempo, o profissional fica inclinado para conseguir alcançar com 

exatidão todos os dentes do paciente, gerando com o passar do tempo, dores 
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nas costas, os movimentos de levanta constantemente para pegar os materiais 

que estão na bancada, gera também uma certa exaustão na realização do 

procedimento, pois ao final do mesmo, o dentista estará mais cansado que o 

normal. Segurar por bastante tempo o equipamento que faz parte do 

procedimento do clareamento de dente, ocasiona dores nas articulações do 

braço e do ombro. 

 

2.5.3. Caracterização da tarefa  

 

 

Tabela 9. Caracterização da tarefa. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.5.4. Discriminação da tarefa  

 

          Na atividade de levantar-se de sua cadeira de trabalho para pegar os seus 

materiais, o usuário se levanta em média 17 vezes (para mais ou para menos), 

dependendo muito qual especialidade e procedimento o mesmo estar realizando 

no momento. 

 

2.5.5. Contexto  

 

          A relação objeto-ambiente-usuário do projeto envolve todo um vínculo com 

o profissional, desde procedimentos mais simples às cirurgias de grande porte, 

pois é necessário que o mesmo esteja sempre perto do usuário, visto que é esse 

produto que armazena quase todo o material (instrumentos cirúrgicos, 

medicamentos, equipamentos de trabalho, EPIs e entre outros) para a realização 

do trabalho do dentista. 

          Com a necessidade do profissional em ter o produto por perto, o mesmo 

se   encontra sempre na sala de atendimento ao paciente, fazendo uma conexão 

entre o mesmo e a cadeira odontológica, onde se encontra o usuário e o 

paciente. 

Figura 17. Dentista utilizando a bancada odontológica durante um procedimento. 
Fonte: O autor 
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2.5.6. Fluxograma das atividades das tarefas  

Tabela 10. Fluxograma das atividades das tarefas. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 

 
 

2.5.7. Quadro de atividades e meios  

Tabela 11. Quadro de atividades e meios. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.5.8. Ambiência da tarefa  

 

Ambiência tecnológica  

          Para a realização da tarefa o usuário precisa da bancada, da cadeira 

odontológica, e dos instrumentos, Esses equipamentos devem estar 

conservados e esterilizados de acordo com as normas do CME (Central de 

Materiais e Esterilização), A bancada tem que estar na altura correta para que o 

usuário consiga utilizá-la da melhor forma, ela tem que ser capaz de armazenar 

todos os equipamentos do dentista e ser resistente a ponto de aguentar todos 

os materiais, desde dos pequenos até aos grandes. 

Figura 18. Dentista ajustando o refletor da cadeira odontológica, para dar início a um 
procedimento. 
Fonte: O autor 

 

Ambiência física  

          O local de trabalho do dentista geralmente possui muito ruído e iluminação 

um pouco forte. Os ruídos vêm normalmente dos instrumentos odontológicos, 

pois a maioria deles são artefatos mecânicos, a iluminação vem da luz do próprio 

consultório e do refletor, um utensílio acoplado a cadeira, para que o dentista 

consiga visualizar melhor a carga dentária do paciente. 
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2.5.9. Registros comportamentais  

 

          A utilização da bancada dá-se para o dentista organizar e armazenar os 

instrumentos e manusear as substâncias químicas na superfície da mesma. Os 

registros estão relacionados a tarefa de armazenar e manusear os equipamentos 

do usuário, levando em consideração que, para essas tarefas, o registro de 

duração não influencia nos problemas encontrados. 

 

2.5.10. Registro cursivo contínuo  

 

          O usuário vai precisa utilizar a bancada, independente da função que 

esteja fazendo, o mesmo pode estar indo pegar o material para continuação do 

procedimento do paciente, o que na maioria das vazes é para isso que ele utiliza 

a bancada, ele pode estar apenas guardando um material sem necessariamente 

estar atendendo um paciente, o mesmo também pode estar apenas 

manuseando as substâncias que utilizará em um paciente. 

 

2.5.11. Tabela de atividades  

 

Atividade Registro visual 

        O usuário higieniza 

todos os seus equipamentos, 

a cadeira odontológica, os 

instrumentos, e a superfície 

da bancada. 

Figura 19. Dentista limpando o equipo.  
Fonte: O autor. 
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        O usuário, logo depois 

da higienização do 

equipamento, o mesmo lava 

as suas mãos. 

Figura 20. Dentista lavando as mãos. 
Fonte: Google Imagens 2018. 

        Para começar o 

procedimento o usuário 

organiza os materiais que ele 

mais usa, e os coloca no 

equipo (mesa). 

Figura 21. Dentista organizando os materiais no 
equipo. 

Fonte: O autor. 

        O próximo passo é 

aparamentar o profissional e 

o paciente. 

Figura 22. Dentista aparamentando o paciente 
para o procedimento odontológico.  

Fonte: O autor. 
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        Na etapa seguinte, o 

dentista realiza o 

procedimento no paciente. 

Figura 23. Dentista realizando um procedimento 
de moldagem no paciente. 

Fonte: O autor. 

        Durante a esse 

procedimento em específico, 

o usuário utiliza a bancada 

em torno de 17 vezes, tanto 

para pegar algum material, 

quanto para o manuseio de 

substâncias. 

Figura 24. Dentista utilizando a pistola para 
manipular algumas substâncias para o 
procedimento, em cima da bancada. 

Fonte: O autor. 

        Com a finalização do 

procedimento, o dentista 

começa a jogar fora os 

resíduos que ficou no equipo 

e a organizar os instrumentos 

que estavam em cima do 

mesmo. 

Figura 25. Jogando fora os objetos utilizados, 
durante o procedimento, fora. 

Fonte: O autor. 
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        Depois de limpar e 

organizar o equipo, o dentista 

guarda alguns materiais 

dentro da bancada e outros, 

ele coloca para esterilizar. 

Figura 26. Dentista armazenando os objetos 
utilizados durante o procedimento dentro da 

bancada. 
Fonte: O autor. 

Tabela 12. Tabela de atividades de um dentista, durante o procedimento de 
moldagem. 

Fonte: O autor. 
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2.5.12. Quadro do diagnóstico ergonômico  

 

 

Tabela 13. Quadro do diagnóstico ergonômico. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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2.6. Análise de similares  

 

          A análise de similares foi feita em cima de similares diretos e indiretos. Os 

diretos foram bancadas odontológicas, com um princípio igual ao que eu 

proponho, com a ideia de locomoção na bancada e algumas com um sistema de 

modularidade, enquanto aos indiretos, foram bancadas projetadas para 

finalidades diferentes, porém serviriam, mesmo com algumas restrições, para 

armazenar os materiais odontológicos.  

 

2.6.1. Similares diretos  

 

Bancada odontológica 

          Essa bancada foi confeccionada, quase inteiramente, com MDF branco; 

tampo de mármore; possui três gaveteiros, sendo um deles móvel e portas 

basculantes com puxadores lineares. Sua dimensão é de 49 cm de profundidade, 

180 cm de largura e 85 cm de altura. Foto registrada em um dos consultórios 

que o autor tirou para a pesquisa de seu projeto.  

Figura 27. Bancada odontológica. 
Fonte: O autor. 

 

Bancada odontológica 

          Bancada confeccionada com MDF branco; puxadores lineares; possuindo 

dois gaveteiros, sendo um deles móvel e duas portas com prováveis prateleiras 



54 
 

 

dentro. Sua dimensão é de 50 cm de profundidade, 200 cm de largura e 80 cm 

de altura.  

Figura 28. Bancada odontológica. 
Fonte: Haydée 2019. 

 

Bancada odontológica 

          Bancada confeccionada com MDF branco; puxadores lineares; com dois 

gaveteiros, sendo um deles móvel, e com a possibilidade da troca de gaveteiro 

por outro que mais desejar, e com duas portas com prováveis prateleiras dentro. 

Sua dimensão é de 50 cm de profundidade, 180 cm de largura e 85 cm de altura. 

 

Figura 29. Bancada odontológica. 
Fonte: Odontoplay 2019. 
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Figura 30. Gaveteiros móveis de bancadas odontológicas. 
Fonte: Odontoplay 2019. 

 

 
2.6.2. Similares indiretos  

 

Bancada para laboratório químico  

          Essa bancada muito se assemelha a bancada da odontologia, a mesma é 

feita com MDF; com o tampo de mármore e possui no total de 3 gaveteiros e 4 

portas com prováveis prateleiras dentro. Sua dimensão é de 70 cm de 

profundidade, com 150 cm largura de um lado e 150 cm do outro e 87 cm de 

altura.  

Figura 31. Bancada para laboratório químico. 
Fonte: Sievóm 2018. 

 

Porta joias  

          Esse porta joias possui algumas características similares ao presente 

projeto, como a as divisórias dentro das gavetas e as rodinhas, fazendo com ele 

se torne móvel. Sua dimensão é de 40 cm de profundidade, 40 cm de largura e 

70 cm de altura.  
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Figura 32. Porta joia. 
Fonte: Elo7 2019. 

 
 

Carro de cozinha 

          Esse carro de cozinha, se adequa em alguns aspectos com o presente 

projeto, como o fato dele possuir rodinhas e possuir um sistema de organização 

própria para a finalidade que o mesmo foi projetado, mesmo que não tenha sido 

para a odontologia. Sua dimensão é de 47 cm de profundidade, 100 cm de 

largura e 80 cm de altura.  

Figura 33. Carro de cozinha. 
Fonte: Submarino 2019. 
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3. PROJETAÇÃO  

3.1. Modelagem verbal 

 

          Com base nas pesquisas feitas, observações nas visitas ao campo em 

que o produto fará parte, a análise dos diversos problemas observados e em 

cima dos requisitos e restrições propostos, cheguei à conclusão que a estrutura 

terá que ter as seguintes condições para ser executada: 

 

• Tem que possuir um sistema de organização, para que o usuário consiga 

de forma rápida e concisa encontrar seus equipamentos e utensílios; 

• Ser resistente, para que o produto suporte o peso de determinados 

equipamentos, e dure um bom período de tempo; 

• Ser modular para que o usuário consiga organizar os seus materiais de 

acordo com cada especialidade; 

• Ser móvel, para que o profissional consiga locomover a bancada, caso 

queira trocá-la de lugar ou se mudar para outro consultório; 

 

3.2. Requisitos e restrições  

 

          A estrutura da bancada deve ser toda branca, ou com cores claras, para 

que o produto consiga se encaixar de forma adequada aos outros móveis do 

local, também deve ser leve e com um sistema de rodízio, para que o dentista 

consiga locomover o produto com facilidade. Será necessário também, ter um 

sistema de organização, modularidade, para que o usuário consiga ter uma ideia 

melhor aonde se encontra cada equipamento. 

          As restrições do projeto se da a utilização da bancada, pois é necessário 

que ela esteja inclusa no projeto de confecção de um consultório, passando pela 

vigilância sanitária (estadual ou municipal) antes mesmo da obra, pois é preciso 

a autorização da mesma para essa finalidade.  

 

3.3. Requisitos da tarefa (Tomada de informação e acionamento) 

 

          Os requisitos da tarefa foram listados de acordo com o princípio funcional 

onde os componentes com funções similares devem ser colocados juntos.  
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          É extremamente necessário atentar-se a altura da bancada, pois o usuário 

tem que se sentir confortável para pegar os materiais, tanto ele estando em pé, 

quanto sentado. 

          Na tomada de informação, o produto tem que estar na área de visão do 

dentista, tanto com ele estando sentado ou em pé, o mesmo tem que conseguir 

enxergar os produtos que estão dentro da gaveta (elas estando abertas) e os 

produtos que estão na superfície da bancada. 

          No acionamento, o dentista tem que ser capaz de conseguir pegar os 

produtos tanto na superfície da bancada quanto nas gavetas, o mesmo tem que 

conseguir, sem muito esforço, fazer essas atividades, estando sentado em sua 

cadeira odontológica ou em pé. 

 

3.4. Dimensões relevantes  

 

 

Tabela 14. Dimensões relevantes. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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3.5. População usuária  

 

          A população usuária é de qualquer sexo, pode ser de ambos os sexos. 

 

3.5.1. População acomodada 

 

          11% da população adulta. 

          Percentis que serão utilizados: 5% mulher (como menor) e 95% homem 

(como maior). 

 

3.5.2. Informação sobre roupas 

 

          O dentista se paramenta com jaleco, luvas, óculos e uma touca. Essa 

paramentação é muito necessária pela higiene e saúde tanto do próprio dentista 

quanto do paciente. 

 

3.5.3. Levantamento antropométrico  

 

          O levantamento antropométrico foi baseado no livro, Dimensionamento 

humano para espaços interiores de Julius Panero e Martin Zelnik (2008), que 

abrange o maior número de pessoas, tanto homem quanto mulher. 
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3.5.4. Usuários limitantes  

 

 

Tabela 15. Usuários limitantes. 
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2012) 
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3.6. Parâmetros antropométricos do projeto 
 
 
Tomada de informação, menor mulher (5%) 

Vista superior 

Vista lateral em pé e sentado, respectivamente 
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Tomada de informação, maior homem (95%) 

Vista superior 

 

Vista lateral em pé e sentado, respectivamente 
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Compatibilização da tomada de informação do maior homem e menor 

mulher 

Vista superior 

 

 

 

Vista lateral em pé e sentado, respectivamente 



64 
 

 

Acionamento menor mulher (5%) 

Vista superior 

 

Vista lateral em pé e vista frontal sentado, respectivamente 
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Acionamento maior homem (95%) 

Vista superior 

 

Vista lateral em pé e vista frontal sentado, respectivamente 
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Compatibilização do acionamento do maior homem e menor mulher 

Vista superior 

 

Vista lateral em pé e vista frontal sentado 
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Informação dos valores das cotas – compatibilização da tomada de 

informação com dimensões do produto 

Vista superior 

 

Vista lateral em pé e vista frontal sentado, respectivamente 
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3.7. Geração de alternativas  

 

          Através das análises dos similares e, observações dos problemas, pode-

se chegar até os requisitos e restrições, e com eles a elaboração das 

alternativas, sempre pensando em um sistema de organização, que fosse de 

fácil assimilação ao dentista. 

 
Primeira alternativa 

          Essa alternativa foi pensada, como uma única bancada, porém com um 

sistema de organização por dentro, com três módulos por dentro e prateleiras 

em cada módulos com espaçamentos diferentes.  

Figura 34. Bancada odontológica com três módulos internos. 
Fonte: O autor. 

 

Segunda alternativa  

          Com a mesma ideias de três módulos, e cada módulo respondendo as 

especialidades estudadas aqui, essa alternativa foi pensada com módulos 

externos, capaz de separar um do outro.  

Figura 35. Bancada odontológica com três módulos externos em formato de L. 
Fonte: O autor 
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Terceira alternativa 

          Essa alternativa foi pensada especificamente nas especialidades 

odontológicas, por isso são três módulos, cada um com a capacidade de suportar 

os materiais de cada especialidade. Também há uma lixeira removível, podendo 

a mesma ser acoplada aos pinos encaixados nas laterais dos módulos. 

Figura 36. Bancada odontológica com três módulos externos e uma lixeira removível. 
Fonte: O autor. 

 
 

3.7.1. Detalhamento da alternativa escolhida  

 

Módulo de periodontia e dentística 

          Módulo pensado nas especialidades de periodontia e dentística, 

especialidades que compartilham alguns materiais específicos e de tamanhos 

similares. Ambas trabalham tanto com a estética dos dentes, quanto com a 

saúde dos mesmos, por isso alguns profissionais optam por escolher trabalhar 

com ambas especialidades.  

Figura 37. Módulo de periodontia e dentística. 
Fonte: O autor. 
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Módulo de ortodontia e endodontia  

          Módulo pensado nas especialidades de ortodontia e endodontia, 

especialidades que trabalham com peças minúsculas, pois uma opera somente 

no interior do dente e a outra no alinhamento dos dentes, e com isso, materiais 

de pequeno porte compõe 80% de seus procedimentos. Para armazenar da 

melhor forma esses materiais, as gavetas foram projetadas de forma mais 

estreitas e dentro delas com mais divisórias, para facilitar na organização dos 

materiais. 

Figura 38. Módulo de ortodontia e endodontia. 
Fonte: O autor. 

 
 

Módulo de cirurgia 

          Módulo pensado na especialidade de cirurgia, especialidade com a 

maioria dos materiais de grande porte, por isso das gavetas mais largas e com 

uma profundidade maior, para dar ao cirurgião uma melhor organização de seus 

materiais.  

Figura 39. Módulo de cirurgia. 
Fonte: O autor. 
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Lixeira 

          A lixeira foi pensada para solucionar um problema adicional, que foi notado 

durante o projeto; os dentistas por sua maioria das vezes, durante os 

procedimentos, não têm onde descartar os materiais já utilizados em seus 

pacientes no decorrer de suas atividades, e acabam jogando esses materiais em 

lugares inapropriados, como o equipo. A lixeira poderá ser acoplada em cada 

módulo, podendo o dentista tirá-la e 71oloca-la a hora que ele quiser.  

Figura 40. Lixeira. 
Fonte: O autor. 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO  

 

4.1. MDF 

 

          O material escolhido para a confecção do protótipo foi o MDF (Medium 

Density Fiberboard), que em português significa, placa de fibra de média 

densidade, que basicamente consiste em uma mistura de fibras de madeiras 

prensadas com acréscimos de resinas sintéticas e aditivos, para dar liga 

passando por um processo de aglutinação (HABITISSIMO, 2019). 

          As placas de MDF resultam em um material de aspecto homogêneo e 

textura suave e podem ser usadas na construção de diversos móveis e 

elementos de decoração, por isso a escolha desse material para confecção da 

bancada, pois o mesmo consegue dar um melhor acabamento para o móvel e 

diminuir o custo de construção do mesmo, por conta de seu baixo custo. 
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Figura 41. Placas de MDF branco. 
Fonte: Google Imagens 2019. 

 

4.2. Rodízios  

 

          O rodízio em polipropileno foi o escolhido para compor os componentes 

para a confecção da bancada, o mesmo é o mais comum, e de baixo custo, já 

que é fabricado em plástico comum. Ele geralmente possui uma capa protetora 

do rodízio, para garantir uma maior durabilidade do produto, e também conta 

com encaixe em metal, para que não haja problemas com encaixe (SOLINE, 

2019). O rodízio em questão também possui travas, para que o usuário tenha 

mais segurança quando o mesmo quiser deixar a bancada parada em algum 

lugar, sem o perigo da mesma se locomover sem o dentista querer. 

Figura 42. Rodízio de polipropileno com trava de segurança. 
Fonte: Google Imagens 2019. 

 

 
 

4.3. Testes com o mockup 

 

          O mockup foi feito de isopor, com 50 cm de largura, 50 cm de profundidade 

e 85 cm de comprimento. O teste foi para averiguar se as medidas estabelecidas 

estavam adequadas ao profissional da odontologia, sendo testada no maior 

homem, com 1,80 m de altura, e na menor mulher com 1,53 m de altura.  
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Figura 43. Mockup de isopor da bancada odontológica, testada em um consultório  
Dentário. 

Fonte: O autor. 
 

Menor mulher 1,56 m 

Figura 44. Usuário sentado utilizando o mockup. 
Fonte: O autor. 

Figura 45. Usuário em pé locomovendo um dos módulos. 
Fonte: O autor. 
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Figura 46. Usuário em pé, utilizando a parte de cima do mockup. 
Fonte: O autor. 

 

 

Maior homem 1,80 m 

Figura 47. Usuário sentado utilizando a parte de cima do mockup. 
Fonte: O autor. 

Figura 48. Usuário locomovendo o mockup estando sentado. 
Fonte: O autor. 
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Figura 49. Usuário locomovendo o mockup estando em pé. 
Fonte: O autor. 

 

 

          O mockup se adequou em quase todas as medidas testadas pelos os 

usuários.  

 

4.4. Detalhamento do protótipo  

 

          Com os testes realizados, a confecção do protótipo foi realizada, sendo 

executado por um marceneiro profissional, as medidas de 50 cm de largura, 50 

cm de profundidade e 85 cm de comprimento foram mantidas.  

Figura 50. Módulos sendo confeccionados em uma marcenaria.  
Fonte: O autor. 
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          O protótipo foi inteiramente executado com MDF branco, possuindo 

rodízios de polipropileno em sua parte de baixo, e uma placa de vidro na 

superfície do módulo de periodontia e dentística; e no módulo de cirurgia.  

Figura 51. Protótipo da bancada modular odontológica. 
Fonte: O autor. 

Figura 52. Módulo de periodontia. e endodontia com gavetas abertas. 
Fonte: O autor. 
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Figura 53. Módulo de cirurgia com as gavetas abertas.  

Fonte: O autor. 
 

Figura 54. Bancada já com a lixeira, removível, acoplada em um dos módulos. 
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 55. Lixeira, removível, acoplada em um dos módulos. 

Fonte: O autor. 
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4.5. Gastos com prototipagem  

 

          Os gastos com o protótipo foram no total de 1050 reais, valor gasto com o 

orçamento estipulado pelo marceneiro. O valor do frete foi no total de 300 reais, 

contado que foi necessário validar o protótipo duas vezes em um consultório 

dentário e com isso a necessidade da locomoção desses módulos; cada viagem 

do frete foram gastos 150 reais.  

 

5. VALIDAÇÃO  

 

          A validação foi feita na clínica 2 de odontologia da Universidade Federal 

Fluminense, no campus do Valonguinho, Niterói. Foi explicado o propósito do 

projeto e para qual finalidade é cada módulo, o dentista organizou os seus 

materiais em cada módulo da forma que o mesmo achou melhor para ele.  

Figura 56. Dentista organizando os materiais na bancada de ortodontia e endodontia. 
Fonte: O autor. 

Figura 57. Módulo de orto. E endo. Com uma de suas gavetas com materiais de endo. 
Fonte: O autor. 
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Figura 58. Dentista organizando os materiais no módulo de cirurgia.  
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 59. Dentista organizando os materiais maiores no módulo de cirurgia, na parte 

de baixo. 
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 60. Módulo de cirurgia com as duas primeiras gavetas com materiais dentários. 

Fonte: O autor. 
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Figura 61. Dentista organizando os materiais no módulo de periodontia e dentística. 

Fonte: O autor. 
 

Figura 62. Módulo de periodontia e dentística com as duas primeiras gavetas com 
materiais dentários. 

Fonte: O autor. 
 
 

Validação da lixeira 

          A validação da lixeira foi efetuada com a menor mulher 1,50 M de altura e 

o maior homem 1,78 M de altura. O objetivo é saber se o usuário conseguiria 

alcanças a lixeira de uma forma confortável para ele.  
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Figura 63. Menor mulher sentada utilizando a lixeira. 
Fonte: O autor. 

 

Figura 64. Maior homem sentado utilizando a lixeira. 
Fonte: O autor. 

 
 

5.1. Avaliação da validação  
 

 
          O resultado da validação foi bastante satisfatório, o usuário conseguiu 

organizar seus materiais da forma que o mesmo acho melhor para ele, gerando 

um melhor conforto na procura dos mesmos. O fato da bancada estar perto do 

usuário na hora da realização do procedimento, facilitou para que o dentista não 

precisasse levantar constantemente, pois os materiais já estavam ao seu lado.  

          Em alguns lugares da bancada, o resultado foram despropositados, pois 

o dentista acabou colocando materiais que não foram pensados para esses 

lugares, como na bancada de cirurgia, que na parte inferior foi colocado as 
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cestas que o dentista carrega seus materiais, e não maquinários cirúrgicos como 

havia sido planejado.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

          O desenvolvimento do presente projeto teve base em um estudo 

ergonômico com bastante rigor, e com isso foi possível detectar os principais 

problemas que o profissional de odontologia enfrenta em seu dia a dia de 

trabalho. Após esse estudo em cima de uma análise ergonômica, foi possível 

desenvolver um projeto que busca resolver os problemas ergonômicos 

detectados nas observações feitas em cima das visitas a esse profissional.  

          A projetação da bancada modular odontológica, veio através de muitas 

visitas a consultórios dentários, observações nessas visitas e conversas 

informais com profissionais da área da odontologia.  Se aprofundar nessa área 

foi um grande desafio, levando em conta que por mais que quase todas as 

pessoas tenham contado com dentista, muitas não possuem conhecimento 

técnicos e profissionais sobre essa área, por isso foi de grande aprendizado tanto 

para o projeto quanto para a vida pessoal, o estudo sobre essa profissão. 

          Ter conhecimento sobre os problemas enfrentados pelo o dentista, em 

relação ao seu ambiente de trabalho, foi o ponto principal do projeto, por isso a 

ideia de uma bancada modular odontológica, para que a assim o dentista consiga 

o máximo de conforto possível em seu ambiente de trabalho.  

          Conclua-se que o objetivo de oferecer um móvel que consiga, pelo menos, 

diminuir o problema de organização, estrutural e de deslocamento frequente do 

dentista, foi atingido.  
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APÊNDICE – DESENHO TÉCNICO 
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