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(57) Resumo: SEÇÃO DE LIMPEZA DE UMA ESCOVA DE DENTES ELÉTRICA E ESCOVA DE DENTES ELÉTRICA A presente 
invenção refere-se a uma seção de escova (10, 110) para uso com uma escova de dentes elétrica que inclui uma porção da 
cabeça da escova (22,122) relativamente grande que tem um formato geralmente retangular, embora formatos oblongo, elíptico e 
outros semelhantes podem ser empregados e que tem uma razão de aspecto de comprimento para largura maior que 1. A porção 
da cabeça da escova é presa à uma por- ção de eixo da seção de escova que pode ser configurada para se acoplar a uma seção 
do cabo. A seção do cabo pode incluir um acionador elétrico (11 00) que inclui eixo de acionamento, sendo que o eixo de 
acionamento pode se acoplar com a cabeça da escova através de um elemento de acoplamento posicionado na porção de eixo. 
O acionador elétrico pode conferir um movimento giratório, oscilante giratório-oscilante ou outro adequado ao eixo de 
acionamento que é, por sua vez, transmitido à cabeça da escova em virtude do elemento de acoplamento.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "SEÇÃO 

DE LIMPEZA DE UMA ESCOVA DE DENTES ELÉTRICA E ESCOVA 

DE DENTES ELÉTRICA".
CAMPO DA INVENÇÃO

[001] Esse pedido reivindica o benefício do pedido de patente 

provisório US n° 60/899.280 depositado em 2 de fevereiro de 2007, o 

qual é aqui incorporado por referência. Esta patente refere-se a esco

vas de dentes elétricas e, em particular, a uma seção de escova para 

uma escova de dentes elétrica.

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO

[002] A presente invenção refere-se a uma escova de dentes elé

trica pode incorporar uma seção de escova que se acople a uma se

ção de cabo. Um eixo de acionamento pode se estender da seção do 

cabo sendo que o eixo de acionamento está acoplado a um aciona

mento elétrico colocado no interior da seção do cabo. O acionamento 

elétrico pode gerar um movimento giratório, oscilatório ou giratório 

combinado com oscilatório ao eixo de acionamento de modo que o ei

xo de acionamento é móvel de um modo giratório ou oscilatório. A se

ção de escova pode se acoplar e se fixar à seção do cabo mediante o 

acoplamento do eixo de acionamento a um elemento de acoplamento 

da seção de escova, por exemplo, um eixo ou pino de acionamento. O 

movimento do eixo de acionamento pode ser conferido no elemento de 

acoplamento para proporcionar uma ação de limpeza desejada a uma 

porção da cabeça da escova da seção de escova.

[003] Uma disposição comum para uma seção de escova inclui

uma porção da cabeça da escova substancialmente circular. A cabeça

da escova apresenta, devido à ação do acionador elétrico, um movi

mento giratório ou movimento giratório-oscilatório, isto é, movimento

de limpeza durante o uso de limpeza. O design circular da cabeça da

escova combinado com o movimento de limpeza é muito eficaz para
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limpeza dos dentes e é ótimo quando um padrão de limpeza dente- 

por-dente é usado. Apesar disso, muitos consumidores gostam de de

sempenhar um papel proativo nas suas atividades de higiene bucal. 

Algumas vezes, o usuário irá usar a escova de dentes elétrica com 

uma ação de escovação manual, por exemplo, usando cursos verticais 

ou circulares. Para a escova de dentes elétrica que tem um design cir

cular da cabeça da escova e emprega um movimento de limpeza gira

tório ou giratório-oscilatório, o uso desta escova de dentes elétrica com 

uma ação de escovação manual pode ser contraproducente e pode 

reduzir a eficácia do design da cabeça da escova e da ação de limpe

za. Ironicamente, a escova de dentes elétrica torna-se menos eficaz 

embora o consumidor erroneamente acredite que o movimento adicio

nado torne o processo de limpeza mais eficaz e/ou acelerado. Além 

disso, anos de treinamento e condicionamento ensinaram os consumi

dores a usarem um movimento de limpeza vertical ou circular, e os há

bitos podem ser difíceis de serem modificados.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

[004] Embora o relatório descritivo termine com reivindicações 

que particularmente indicam e reivindicam distintamente o assunto que 

é considerado como a base da presente invenção, acredita-se que a 

presente invenção será compreendida de maneira mais completa a 

partir da descrição abaixo, em conjunto com os desenhos em anexo. 

Algumas das figuras podem ter sido simplificadas pela omissão de 

elementos selecionados, com o propósito de mostrar mais claramente 

outros elementos. Essas omissões de elementos em algumas figuras 

não são necessariamente indicativas da presença ou ausência de de

terminados elementos em qualquer das modalidades exemplificadoras, 

exceto conforme possa estar explicitamente delineado na descrição 

escrita correspondente. Nenhum dos desenhos está necessariamente 

em escala.
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[005] A figura 1 é uma vista superior esquemática de uma seção 

de escova de acordo com uma modalidade.

[006] A figura 2 é uma vista superior parcial esquemática de uma 

porção da cabeça da escova da seção de escova ilustrada na figura 1.

[007] A figura 3 é uma vista da seção transversal esquemática da 

porção da cabeça da escova ilustrada na figura 2.

[008] A figura 4 é uma vista superior esquemática da porção da 

cabeça da escova da figura 2 com os campos dos elementos de lim

peza removidos para facilitar a visualização.

[009] A figura 5 é uma vista em perspectiva parcial esquemática 

de uma seção de escova de acordo com outras modalidades.

[0010] A figura 6 é uma vista em perspectiva parcial esquemática 

(fundo) de uma porção da cabeça da escova da seção de escova ilus

trada na figura 5.

[0011] A figura 7 é uma vista em perspectiva parcial esquemática 

(fundo) da porção da cabeça da escova da figura 6 com as porções do 

suporte dos elementos de contato removidas para facilitar a visualiza

ção.

[0012] A figura 8 é uma vista em perspectiva parcial esquemática 

de uma disposição alternativa de cabeça da escova.

[0013] A figura 9 é uma vista em perspectiva parcial esquemática 

de uma outra disposição alternativa de cabeça da escova.

[0014] A figura 10 é uma vista em perspectiva parcial esquemática 

de ainda uma outra disposição alternativa da cabeça da escova.

[0015] A figura 11A é uma vista explodida esquemática de um sis

tema de acionamento adequado para uso na a presente invenção.

[0016] A figura 11B é uma vista explodida esquemática do sistema

de acionamento da figura 11 A.

[0017] As figuras 12A e 12B são vistas em elevação esquemáticas

mostrando um sistema de saída adequado para uso na presente in-
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venção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

[0018] Uma seção de escova para uso com uma escova de dentes 

elétrica inclui uma porção da cabeça da escova a qual pode ter um 

formato geralmente retangular, embora os formatos oblongo, elíptico, 

ou qualquer outro adequado possam ser empregados. Geralmente, a 

porção da cabeça da escova pode ter uma razão de aspecto de com

primento em relação à largura maior que 1, embora tal disposição não 

seja necessária. A porção da cabeça da escova é presa a um elemen

to tubular da seção de escova que pode ser configurado para se aco

plar a uma seção do cabo. A seção do cabo pode incluir um acionador 

elétrico que inclui um eixo de acionamento, e o eixo de acionamento 

pode se acoplar à cabeça da escova através de um elemento de pino 

de acoplamento ou de acionamento posicionado no elemento tubular. 

Em algumas modalidades, o acionador elétrico pode conferir um mo

vimento giratório, oscilante, giratório-oscilante ou outro movimento 

adequado ao eixo de acionamento que é, por sua vez, transmitido à 

cabeça da escova e aos elementos de cerda da cabeça da escova em 

virtude do elemento de acoplamento.

[0019] A cabeça da escova pode incorporar uma primeira plurali

dade de cerdas de limpeza que é estática, isto é, fixa em relação à ca

beça da escova e uma segunda pluralidade de cerdas de limpeza que 

é móvel em um movimento de limpeza em relação à primeira plurali

dade de cerdas. Por exemplo, a segunda pluralidade de cerdas de 

limpeza pode incluir uma estrutura de suporte para cerdas ou suporte 

para cerdas que é suportada na cabeça da escova para ter ao menos 

uma direção de liberdade para se mover em relação à cabeça da es

cova e à primeira pluralidade de cerdas. Em uma modalidade, a estru

tura de suporte para cerdas pode ser livre para revolver ao redor de 

um primeiro eixo em relação à cabeça da escova. O elemento de aco
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plamento acopla a estrutura de suporte para cerdas ao acionador elé

trico para conduzir a estrutura de suporte para cerdas, fazendo com 

que a segunda pluralidade de cerdas tenha o movimento de limpeza 

desejado. A estrutura de suporte para cerdas pode compreender uma 

pluralidade de estruturas separadas de suporte para cerdas, de modo 

que cada estrutura pode se mover independentemente uma em rela

ção à outra separadamente da estrutura de suporte para cerdas. Além 

disso, o movimento de limpeza pode incluir um movimento excêntrico 

ou um movimento de translação em combinação com um movimento 

de limpeza giratório, oscilante ou outro movimento adequado.

[0020] Será entendido e percebido que embora vários aspectos, 

características e vantagens da invenção são descritos em conexão 

com modalidades particulares, os aspectos, características e vanta

gens aqui descritos podem ser implementados em qualquer uma das 

modalidades, e como tais, as características e estruturas das várias 

modalidades podem ser misturadas e unidas, produzindo um número 

virtualmente ilimitado de combinações. O versado na técnica irá ainda 

perceber que os aspectos, características e vantagens aqui descritos 

da invenção podem ser combinados com estruturas e dispositivos co

nhecidos até o momento pelo versado na técnica ou com estruturas e 

dispositivos descobertos posteriormente.

[0021] As modalidades aqui descritas das seções da escova são 

adequadas para operar em conjunto com uma escova de dentes elétri

ca como, por exemplo, um tipo de escova de dentes elétrica que tem 

uma seção do cabo que inclui um acionador elétrico e um eixo de aci

onamento com um eixo longitudinal. O acionador elétrico confere mo

vimento ao eixo de acionamento. Ele pode, por exemplo, conferir um 

movimento giratório, oscilante, ou giratório e movimento oscilatório ao 

eixo de acionamento. O movimento do eixo de acionamento é acopla

do à seção de escova para conferir um movimento desejado a uma 
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porção da cabeça da escova da seção de escova de modo que a por

ção da cabeça da escova, ou qualquer componente da mesma, tem 

um movimento de limpeza desejado. Podem ser usados muitos dife

rentes tipos de movimentos de limpeza incluindo movimentos giratório, 

oscilante, vertical e/ou horizontal e similares. Geralmente, como usado 

aqui, o movimento de limpeza descreve qualquer movimento desejado 

ou útil das cerdas em relação a cabeça da escova para efetuar a lim

peza. As seções do cabo, conforme descrito acima, são bem- 

conhecidas pelos versados na técnica. Além disso, as seções de es

cova podem ser configuradas para uso com tais seções do cabo exis

tentes ou podem ser configuradas com novos tipos de seções do cabo, 

conforme for o caso.

[0022] As figuras 1 a 3 ilustram uma seção de escova 10 a qual 

pode ser ajustada por pressão em uma seção do cabo da escova de 

dentes e acoplada ao eixo de acionamento da seção do cabo, por 

exemplo, uma seção do cabo descrita acima. A seção de escova inclui 

um tubo de montagem 12 que se estende ao longo de um eixo 14. O 

eixo 14 é um eixo longitudinal da seção de limpeza e pode coincidir 

com uma seção longitudinal do eixo de acionamento 38 (figura 3). Em 

uma primeira extremidade 16 (figura 1), o tubo de montagem 12 pode 
incluem um anel de perfil 18 que tem um contorno interno complemen

tar com um contorno externo da seção do cabo. Dessa forma, a seção 

de escova 10 pode ser ajustada por pressão na seção do cabo de mo

do a prevenir a rotação relativa da seção de escova em relação à se

ção do cabo. Uma aba/ranhura, chave/chaveta ou outra estrutura simi

lar pode estar incluída nas superfícies de contorno correspondentes 

para facilitar o alinhamento da seção de escova com a seção do cabo 

e para ainda evitar a rotação relativa entre as duas.

[0023] Em uma segunda extremidade 20 a seção de escova 10 

inclui uma porção da cabeça da escova 22. Em algumas modalidades, 
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a porção da cabeça da escova 22 suporta uma primeira pluralidade de 

elementos de contato 24 que são engastados na porção de cabeça 22 

de modo a serem fixos, isto é, eles são estáticos em relação à porção 

de cabeça 22. Pode ser usado qualquer método adequado de monta

gem da primeira pluralidade de elementos de contato 24 à porção de 

cabeça 22. Por exemplo, onde os elementos de contato 24 compreen

dem uma pluralidade de cerdas, podem ser usados métodos, como 

formação de tufos a quente, colagem, grampeamento e similares. Co

mo outro exemplo, onde os elementos de contato 24 compreendem 

uma pluralidade de elementos elastoméricos, podem ser usados mé

todos como colagem, montagem por pressão, soldagem, moldagem, 

etc.

[0024] Sustentado no interior da porção de cabeça 22 está um su

porte móvel 26 dos elementos de contato sustentando uma segunda 

pluralidade de elementos de contato 28. A segunda pluralidade de 

elementos de contato 28 pode ser engastada no suporte móvel 26 dos 

elementos de contato usando qualquer método adequado, conforme 

descrito acima em relação à primeira pluralidade de elementos de con

tato 24. O suporte móvel 26 dos elementos de contato pode ser sus

tentado no interior da porção de cabeça 22 de modo que seja capaz 

de rodar em torno do eixo longitudinal 14 em resposta a uma entrada 

de acionamento adequada na seção do cabo.

[0025] A primeira pluralidade de elementos de contato 24 pode ter 

uma primeira altura e a segunda pluralidade de elementos de contato 

28 pode ter uma segunda altura, diferente da primeira altura. Adicio

nalmente, as extremidades da primeira e da segunda pluralidades de 

elementos de contato 24 e 28 podem ter extremidades contornadas, 

redondas ou, de outro modo, com outros formatos. Dentre a primeira 

pluralidade de elementos de contato 24 e a segunda pluralidade de 

elementos de contato 28, os elementos de contato ou tufos de cerdas
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(em modalidades onde os elementos de contato compreendem uma 

pluralidade de cerdas) em locais diferentes da porção de cabeça 22, 

por exemplo de frente para trás e/ou do centro para a borda, podem 

também ter diferentes alturas e diferentes contornos da extremidade 

das cerdas.

[0026] A primeira pluralidade de elementos de contato 24 pode ser 

disposta em fileiras transversais em relação ao eixo 14. Similarmente, 

a segunda pluralidade de elementos de contato 28 pode ser disposta 

em fileiras transversais em relação ao eixo 14. Em algumas modalida

des, as fileiras transversais podem se alternar entre as fileiras da pri

meira pluralidade de elementos de contato 24 e as fileiras da segunda 

pluralidade de elementos de contato 28. Em algumas modalidades, 

várias fileiras da primeira pluralidade de elementos de contato podem 

ser separadas por uma fileira ou múltiplas fileiras da segunda plurali

dade de elementos de contato 28 e vice-versa ou as fileiras podem ser 

intercaladas ou dispostas em virtualmente qualquer forma.

[0027] Conforme mostrado na figura 3, em algumas modalidades, 

a porção de cabeça 22 pode incluir uma primeira superfície de rola

mento 30 que se engata em uma reentrância, entalhe, ranhura ou ou

tra formação adequada 32 formada no suporte móvel 26 dos elemen

tos de contato. Conforme mostrado, em algumas modalidades, a reen

trância, entalhe, ranhura, ou outra formação adequada 32 pode ser 

disposta entre a segunda pluralidade de elementos de contato 28 e 

uma terceira pluralidade de elementos de contato 46.

[0028] Um eixo de acionamento 38 pode engatar o suporte móvel

26 dos elementos de contato de modo que o movimento do eixo de

acionamento 38 é transferido para o suporte móvel 26 dos elementos

de contato. O eixo de acionamento 38 pode ser sustentado no tubo de

montagem 12 em uma extremidade posterior 40 da porção de cabeça

22. O eixo de acionamento 38 pode ser unido ao suporte dos elemen-
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tos de contato 26 através de quaisquer meios adequados. Por exem

plo, conforme mostrado, o eixo de acionamento 38 pode ser unido ao 

suporte móvel 26 dos elementos de contato através de um pino de 

acionamento 36. Como ainda outro exemplo, o eixo de acionamento 

38 pode ser unido ao suporte móvel 26 dos elementos de contato ade

sivamente, quimicamente, mecanicamente, eletricamente, por exem

plo, e embreagem magnética ou qualquer combinação dos mesmos. 

Em algumas modalidades, o pino de acionamento 36 pode ser inserido 

no suporte móvel 26 dos elementos de contato e/ou no eixo de acio

namento 38 através de aberturas correspondentes no suporte móvel 

26 de contato e/ou no eixo de acionamento 38.

[0029] Conforme mostrado na figura 4, o suporte móvel 26 dos 

elementos de contato (mostrado nas figuras 1 a 3) pode ser encaixado 

por pressão na porção de cabeça 22 por uma abertura 42. A abertura 

42 pode então ser fechada com um elemento do compartimento de 

fixação por pressão (não-mostrado).

[0030] Na modalidade mostrada nas figuras 1 a 3, o suporte móvel 

26 dos elementos de contato pode incluir uma porção de extensão 44 

sustentando a terceira pluralidade de elementos de contato 46. A por

ção de extensão 44 pode ser sustentada para permitir ao menos uma 

liberdade de movimento em relação à porção de cabeça 22. Por 

exemplo, a porção de extensão 44 pode ser suportada para rodar em 

relação à porção de cabeça 22. Dessa forma, a terceira pluralidade de 

elementos de contato 46 pode se mover em um movimento de limpeza 

em relação à primeira pluralidade de elementos de contato 24 e/ou à 

segunda pluralidade de elementos de contato 28. Por exemplo, a por

ção de extensão 44 pode se acoplar com o suporte móvel para cerdas 

26 de modo que a terceira pluralidade de elementos de contato 46 se 

move de modo similar à segunda pluralidade de elementos de contato 

28.
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[0031] Em outras modalidades, a porção da cabeça da escova 22

compreende a porção de extensão 44 e a terceira pluralidade de ele

mentos de contato 46. Em tais modalidades, a terceira pluralidade de

elementos de contato 46 pode ser estacionária no que diz respeito à

porção da cabeça da escova 22.

[0032] Se referindo novamente à figura 3, em algumas modalida

des, o acoplamento entre a porção de extensão 44 e o suporte móvel 

26 dos elementos de contato pode ser direto de modo que a porção de 

extensão 44 se mova com o suporte móvel 26 dos elementos de con

tato. Entretanto, em algumas modalidades, a porção de extensão 44 

pode se acoplar ao pino de acionamento 38, diretamente, através de 

um arranjo de came, um acoplamento ou outro, e/ou ao suporte móvel 

26 dos elementos de contato ou, de outro modo, de modo que a por

ção de extensão 44 tem um movimento de limpeza que é separado de 

um movimento de limpeza do suporte móvel 26 dos elementos de con

tato e da segunda pluralidade de elementos de contato 28.

[0033] Na modalidade mostrada nas figuras 1 a 3, o suporte móvel 

26 dos elementos de contato pode oscilar ao redor do eixo 14, fazendo 

assim com que os elementos de contato 28 e/ou a terceira pluralidade 

de elementos de contato 46 oscilem de modo similar ao redor do eixo

14. O movimento do suporte móvel 26 dos elementos de contato pode 

fazer com que a segunda pluralidade de elementos de contato 28 e/ou 

a terceira pluralidade de elementos de contato 46 oscilem para trás e 

para frente angularmente para proporcionar uma ação de limpeza 

substancialmente similar a uma ação de escovação manual para cima 

e para baixo.

[0034] A quantidade de movimento angular, bem como a velocida

de exibida pelo suporte móvel 26 dos elementos de contato e a se

gunda pluralidade de elementos de contato 28 e/ou a terceira plurali

dade de elementos de contato 46 podem impactar a eficácia da ação
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de limpeza. Geralmente, o ângulo de oscilação na faixa de 40 a 60 

graus é considerado benéfico. Em algumas modalidades, por exemplo, 

o suporte móvel 26 dos elementos de contato pode se mover por um 

ângulo de cerca de 44 graus, isto é, +/- 22 graus em relação à porção 

de cabeça 22. Outro exemplo inclui o ângulo de 55 graus. Entretanto, 

qualquer ângulo adequado pode ser utilizado. Podem ser usados, por 

exemplo, outros ângulos maiores que 55 graus ou menores que 44 

graus.

[0035] Em algumas modalidades, o suporte móvel 26 dos elemen

tos de contato pode se mover por um ângulo de cerca de 10 graus a 

cerca de 90 graus, ou qualquer número individual dentro dessa faixa. 

Em algumas modalidades, o suporte móvel 26 dos elementos de con

tato pode se mover por um ângulo maior que cerca de 10 graus, maior 

que cerca de 12 graus, maior que cerca de 15 graus, maior que cerca 

de 18 graus, maior que cerca de 20 graus, maior que cerca de 22,5 

graus, maior que cerca de 25 graus, maior que cerca de 30 graus, 

maior que cerca de 35 graus, maior que cerca de 40 graus, maior que 

cerca de 45 graus, maior que cerca de 50 graus, maior que cerca de 

55, maior que cerca de 60 graus, maior que cerca de 65 graus, maior 

que cerca de 70 graus, maior que cerca de 75 graus, maior que cerca 

de 80 graus, maior que cerca de 85 graus, e/ou menor que cerca de 

90 graus, menor que cerca de 85 graus, menor que cerca de 80 graus, 

menor que cerca de 75 graus, menor que cerca de 70 graus, menor 

que cerca de 65 graus, menor que cerca de 60 graus, menor que cerca 

de 55 graus, menor que cerca de 50 graus, menor que cerca de 45 

graus, menor que cerca de 40 graus, menor que cerca de 35 graus, 

menor que cerca de 30 graus, menor que cerca de 25 graus, menor 

que cerca de 22,45 graus, menor que cerca de 20 graus, menor que 

cerca de 18 graus, menor que cerca de 15 graus, menor que cerca de 

12 graus, ou menor que cerca de 10 graus.
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[0036] Conforme declarado anteriormente, a velocidade na qual o 

suporte móvel 26 dos elementos de contato e a segunda pluralidade 

de elementos de contato 26 e/ou a terceira pluralidade de elementos 

de contato 46 se movem através de seus movimentos angulares pode 

também impactar a eficácia da ação de limpeza. Por exemplo, uma 

velocidade de cerca de 75 Hz pode proporcionar limpeza adequada 

onde o suporte móvel 26 dos elementos de contato se move por um 

ângulo de cerca de 44 graus. Em geral, onde o suporte móvel 26 dos 

elementos de contato se move por um ângulo menor, a velocidade na 

qual o suporte móvel 26 dos elementos de contato se move pelo ângu

lo pode aumentar para manter a eficácia na limpeza.

[0037] O suporte móvel 26 dos elementos de contato pode se mo

ver pelo seu ângulo respectivo em uma velocidade na faixa de entre 

cerca de 30 Hz a cerca de 130 Hz, ou qualquer número individual den

tro dessa faixa. Em algumas modalidades, o suporte móvel 26 dos 

elementos de contato pode se mover pelo seu ângulo respectivo em 

uma velocidade maior que cerca de 30 Hz, maior que cerca de 40 Hz, 

maior que cerca de 50 Hz, maior que cerca de 60 Hz, maior que cerca 

de 70 Hz, maior que cerca de 80 Hz, maior que cerca de 90 Hz, maior 

que cerca de 100 Hz, maior que cerca de 110 Hz, maior que cerca de 

120 Hz, e/ou menor que cerca de 130 Hz, menor que cerca de 120 Hz, 

menor que cerca de 110 Hz, menor que cerca de 100 Hz, menor que 

cerca de 90 Hz, menor que cerca de 80 Hz, menor que cerca de 70 

Hz, menor que cerca de 60 Hz, menor que cerca de 50 Hz, ou menor 

que cerca de 40 Hz.

[0038] Vantajosamente, com o movimento da segunda pluralidade

de elementos de contato 28 e/ou o movimento da terceira pluralidade

de elementos de contato 46, e um movimento de limpeza conferido

manualmente da porção de cabeça 22 como um todo, o usuário pode

experimentar uma ação de limpeza melhorada e eficaz. Além disso, ao
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invés da manipulação manual pelo usuário da escova de dentes que 

incorpora a seção de escova 10 se afastando e degradando a ação de 

limpeza acionada, as duas ações podem ser combinadas para forne

cer um efeito de limpeza intensificado. Também no evento no qual a 

seção do cabo fica descarregada e dessa forma o acionador elétrico 

fica inapto, a seção de escova 10 pode ser facilmente usada da mes

ma forma que uma escova de dentes manual para efetuar a limpeza.

[0039] Em algumas modalidades, a seção de escova 10 pode 
compreender um transponder, e a seção do cabo pode compreender 

um detector ou um dispositivo de leitura conforme descrito nas publi

cações dos pedidos de patente US n° 2004/0255409 e 2003/0101526. 

O transponder pode ser configurado para transmitir informações sobre 

a seção de escova 10 para o detector ou dispositivo de leitura. O dis

positivo de leitura ou detector pode estar em comunicação por sinal 

com um controlador o qual pode ser configurado para controlar a velo

cidade de um motor e/ou o movimento angular do eixo de um motor. A 

arquitetura básica de um controlador, dispositivo de leitura, detector 

e/ou transponder é de conhecimento geral.

[0040] A velocidade do motor, bem como o ângulo no qual o des

locamento do eixo oscilatório podem ser controlados de qualquer for

ma adequada. Por exemplo, um meio de modificação da velocidade do 

motor é aumentar ou diminuir a tensão do motor. Tipicamente, um au

mento na tensão irá aumentar a velocidade do motor, enquanto que 

uma diminuição na tensão irá diminuir a velocidade do motor. São 

bem-conhecidos tais mecanismos de modificação da tensão fornecida 

aos motores. Como outro exemplo, a velocidade do motor pode ser 

modificada por meio de um sistema de transmissão.

[0041] As figuras 11A e 11B ilustram uma modalidade do sistema 

de transmissão. Um sistema de transmissão 1500 pode compreender 

um sistema de acionamento 1501. O sistema de acionamento 1501 
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pode compreender um motor 1100 que tem um eixo 1102. O eixo 1102 

pode ser conectado de modo operacional a um primeiro acionador 

1126 e/ou a um segundo acionador 1116. Nesta primeira configuração, 

os dentes do primeiro acionador 1126 podem estar engrenados com 

os dentes de uma pluralidade de engrenagens planetárias 1120, 1122, 

e/ou 1124. Em uma segunda configuração, os dentes do segundo aci

onador 1116 podem estar engrenados com os dentes de uma plurali

dade de engrenagens planetárias 1110, 1112, e/ou 1114.

[0042] Conforme mostrado, o primeiro acionador 1126 e/ou o se

gundo acionador 1116 bem como suas respectivas engrenagens pla

netárias podem ser dispostos sobre o suporte da engrenagem 1106. 

As engrenagens planetárias podem ser conectadas de maneira girató

ria ao suporte da engrenagem 1106.

[0043] Uma engrenagem de anel 1130 pode compreender dentes 

complementares àqueles das engrenagens planetárias. Como tais, os 
dentes da engrenagem do anel 1130 podem se engrenar com os den

tes das engrenagens planetárias. Em algumas modalidades, um eixo 

de saída 1136 pode ser conectado de modo operacional à engrena

gem do anel 1130. Em tais modalidades, a engrenagem do anel 1130 

pode ser acionada em várias velocidades dependendo do tamanho da 

engrenagem acionadora e suas respectivas engrenagens planetárias. 

Por exemplo, conforme mostrado, o primeiro acionador 1126 pode ter 

um diâmetro menor do que o segundo acionador 1116. Como tais, as 

engrenagens planetárias correspondentes, por exemplo, 1120, 1122, 

e/ou 1124 podem ter diâmetros maiores do que o primeiro acionador 

1126. Deste modo, na primeira configuração, para uma velocidade de 

rotação predeterminada do eixo do motor 1102, uma engrenagem de 

anel 1130 pode ter uma velocidade de rotação que é menor que a ve

locidade de rotação do eixo do motor 1102. Ao contrário, na segunda 

configuração, para uma velocidade de rotação predeterminada do eixo 

Petição 870190015117, de 14/02/2019, pág. 19/40



15/26

do motor 1102, a engrenagem de anel 1130 pode ter uma velocidade 

de rotação que é maior que a velocidade de rotação do eixo do motor 

1102. Na segunda configuração, o segundo acionador 1116 pode ter 

um diâmetro que é maior que o diâmetro de suas engrenagens plane

tárias respectivas, por exemplo, 1110, 1112 e/ou 1114. A seleção do 

primeiro acionador 1126 e/ou do segundo acionador 1116 pode ser 

criada por um sistema de embreagem ou quaisquer outros meios ade

quados.

[0044] Em algumas modalidades, o primeiro acionador 1126 e/ou 

o segundo acionador 1116 podem ser conectados de modo operacio

nal ao eixo de saída 1136. Em tais modalidades, a engrenagem do 

anel 1130 pode ser acionada pelo eixo 1102, enquanto o suporte da 

engrenagem 1106 permanece estacionário. Alternativamente, o supor

te da engrenagem 1106 pode ser acionado pelo eixo 1102, enquanto a 

engrenagem do anel 1130 permanece estacionária.

[0045] Adicionalmente, conforme afirmado anteriormente, o ângulo 

pode ser modificado de qualquer forma adequada. Por exemplo, con

forme mostrado nas figuras 12A e 12B, o sistema de transmissão 1500 

pode compreender ainda um sistema de saída 1502. Modalidades são 

contempladas onde os dispositivos da presente invenção incluem o 

sistema de acionamento 1501 e/ou o sistema de saída 1502.

[0046] Conforme mostrado nas figuras 12A e 12B, o sistema de 
saída 1502 pode compreender um eixo 1202, um primeiro acoplamen

to acionador 1240, um primeiro acoplamento acionado 1260, um se

gundo acoplamento acionador 1250, um segundo acoplamento acio

nado 1270, e um eixo de saída 1236. O eixo 1202 pode ser conectado 

de modo operacional a um motor de modo que o eixo 1202 seja acio

nado pelo motor. O primeiro acoplamento acionador 1240 e o segundo 

acoplamento acionador 1250 podem ser conectados ao eixo 1202 de 

modo que o primeiro acoplamento acionador 1240 e o segundo aco
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plamento acionador 1250 são capazes de girar em relação ao eixo 
1202.

[0047] Em algumas modalidades, o primeiro acoplamento aciona

dor 1240 pode se conectar de maneira articulada ao primeiro acopla

mento acionado 1260 através de um pino 1238. De modo similar, em 

algumas modalidades, o segundo acoplamento acionador 1250 pode 

ser conectado de maneira articulada ao segundo acoplamento aciona

do 1270 por meio de um pino.

[0048] O primeiro acoplamento acionado 1260 compreende ao 

menos um elemento de engate 1262 que é capaz de ser engrenado 

com um primeiro elemento de recepção 1264. Conforme mostrado, o 

elemento de engate 1262 pode compreender um dente e o elemento 

de recepção 1264 pode compreendem uma área em recesso para re

cepção do dente do elemento de engate 1262. O elemento de recep

ção 1264 pode ser fixo ao eixo de saída 1236 de modo que o movi

mento giratório conferido ao elemento de recepção 1264 pode, desse 

modo, ser transferido ao eixo de saída 1236.

[0049] De modo similar, o segundo acoplamento acionado 1270 

pode compreender ao menos um elemento de engate 1272 que é ca

paz de ser engrenado com um segundo elemento de recepção 1274. 

O ao menos um elemento de engate 1272 do segundo acoplamento 

acionado 1270 e o segundo elemento de recepção 1274 podem ser 

configurados conforme descrito acima em relação ao elemento de en

gate 1262 e ao elemento de recepção 1264. O segundo elemento de 

recepção 1274 pode ser fixo ao eixo de saída 1236 de modo que o 

movimento giratório conferido ao segundo elemento de recepção 1274 

pode ser transferido ao eixo de saída 1236.

[0050] O primeiro acoplamento acionador 1240 e o primeiro aco

plamento acionado 1260 podem ter diferentes comprimentos para con

ferir um deslocamento angular particular ao eixo de saída 1236. Em
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algumas modalidades, o primeiro acoplamento acionador 1240 e o 

primeiro acoplamento acionado 1260 podem ter comprimentos iguais. 

O segundo acoplamento acionador 1250 e o segundo acoplamento 

acionado 1270 podem ser configurados de modo similar. A análise dos 

comprimentos relativos dos acoplamentos para alcançar um desloca

mento particular é baseada em princípios que são geralmente bem- 

conhecidos, por exemplo a análise de acoplamento de quatro barras. 

[0051] Conforme mostrado na figura 12A, quando o primeiro ele

mento de engate 1262 é engatado com o primeiro elemento de recep

ção 1264, o eixo de saída 1236 pode ter um primeiro deslocamento 

angular. O primeiro deslocamento angular pode ser similar ao deslo

camento angular descrito até o momento. Nessa configuração, o se

gundo elemento de engate 1272 pode ser desengatado com o segun

do elemento de recepção 1274.

[0052] Conforme mostrado na Figura 12B, quando o segundo ele

mento de engate 1272 é engatado com o segundo elemento de recep

ção 1274, o eixo de saída 1236 pode ter um segundo deslocamento 

angular. O segundo deslocamento angular pode ser similar ao deslo

camento angular descrito até o momento. Entretanto, o primeiro deslo

camento angular pode ser diferente do segundo deslocamento angu

lar. Por exemplo, o primeiro deslocamento angular pode ser maior que 

o segundo deslocamento angular. Como outro exemplo, o primeiro 

deslocamento angular pode ser menor que o segundo deslocamento 
angular.

[0053] Em referência às figuras 5 e 6, outra modalidade de uma

seção de escova 110 é mostrada. Os elementos da seção de escova

110 similares àqueles da seção de escova 10 são indicados usando-se

um número de referência incrementado por 100. A seção de escova

110 inclui um tubo de montagem 112 que se estende ao longo de um

eixo 114. Em uma primeira extremidade (não-mostrada), o tubo de
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montagem 112 é adaptado para ser ajustado por pressão em uma se

ção do cabo de modo que impede a rotação relativa, conforme discuti

do anteriormente em relação ao tubo de montagem 12.

[0054] Em uma segunda extremidade 120, a seção de escova 110 

inclui uma porção da cabeça da escova 122. A porção da cabeça da 

escova 122 suporta uma primeira pluralidade de elementos de contato 

124 que são engastados na porção de cabeça 122 de modo a ser fixa, 

isto é, estática em relação à porção de cabeça 122. Pode ser usado 

qualquer método adequado de montagem da primeira pluralidade de 

elementos de contato 124 à porção de cabeça 122, como aqueles mé

todos discutidos até o momento em relação à primeira pluralidade de 

elementos de contato 24. Sustentado no interior da porção de cabeça 

122 há um suporte móvel 126 de elementos de contato suportando 

uma segunda pluralidade de elementos de contato 128. A segunda 

pluralidade de elementos de contato 128 pode ser engastada no su

porte móvel 126 dos elementos de contato usando-se qualquer méto

do adequado, como aqueles discutidos até o momento em relação à 

segunda pluralidade de elementos de contato 28. O suporte móvel 126 

dos elementos de contato pode ser sustentado no interior da porção 

de cabeça 122 de modo que o suporte móvel 126 dos elementos de 

contato seja capaz de rodar ao redor do eixo 114 em resposta a uma 

entrada de acionamento adequada de uma seção do cabo.

[0055] A primeira pluralidade de elementos de contato 124 pode 

ter uma primeira altura e a segunda pluralidade de elementos de con

tato 128 pode ter uma segunda altura diferente da primeira altura. Adi

cionalmente, as extremidades da primeira e da segunda pluralidades 

de elementos de contato 124 e 128 podem ter extremidades contorna

das, arredondadas ou, de outro modo, moldadas. Dentre a primeira 

pluralidade de elementos de contato 124 e a segunda pluralidade de 

elementos de contato 128, os elementos de contato em locais diferen
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tes da porção de cabeça 122 de frente para trás e do centro para a 

borda podem também ter diferentes alturas e diferentes contornos da 

extremidade. A primeira pluralidade de elementos de contato 124 pode 

ser disposta em fileiras transversais em relação ao eixo 114. De modo 

similar, a segunda pluralidade de elementos de contato 128 pode ser 

disposta em fileiras transversais em relação ao eixo 114.

[0056] Conforme mostrado na figura 6, o suporte móvel 126 dos 

elementos de contato pode incluir uma pluralidade de porções separa

damente móveis 150 do suporte dos elementos de contato, cada uma 

sustentando uma porção da segunda pluralidade de elementos de con

tato 128. Por exemplo, cada porção do suporte dos elementos de con

tato 150 pode sustentar uma fileira transversal da segunda pluralidade 

de elementos de contato 128. O eixo de acionamento 138 pode se es

tender através da porção de cabeça 122 e pode ser sustentado girato- 

riamente em um elemento de extremidade 154. O eixo de acionamento 

138 pode ser adaptado para se engatar a um elemento acionador de 

uma porção de cabo para a qual a seção de escova 110 é configurada 

para se acoplar de modo operacional. Cada porção do suporte móvel 

150 dos elementos de contato pode se acoplar ao eixo de acionamen

to 138 de modo que a oscilação do eixo de acionamento 138 causa 

uma oscilação semelhante da respectiva porção dos elementos de 

contato 150. Cada porção do suporte dos elementos de contato 150 

pode ser encaixada por pressão na porção de cabeça 122 através de 

uma abertura 142 (mostrada na figura 7) e engatada com o eixo de 

acionamento 138. Um elemento de compartimento (não-mostrado) po

de ser fornecido para circundar a abertura 142. Adicionalmente, as 

porções do suporte dos elementos de contato 150 podem ser encaixa

das por pressão de um lado frontal da porção de cabeça 122.

[0057] Conforme verificado, cada porção do suporte dos elemen

tos de contato 150 pode ser ligada diretamente ao eixo de acionamen
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to 138 e dessa forma ter um movimento de limpeza angular oscilante. 

Alternativamente, ao menos algumas das porções do suporte dos ele

mentos de contato 150 podem ser acopladas por encaixe, estrutura de 

carne ou similares de modo que a porção do suporte dos elementos de 

contato 150 tenha um movimento de limpeza separado de um movi

mento giratório do pino de acionamento 138 e/ou de um movimento de 

limpeza separado de outras porções do suporte dos elementos de con

tato 150.

[0058] Na modalidade mostrada nas figuras 5 a 7, cada um dos 

elementos de contato da segunda pluralidade de elementos de contato 

128 pode ser acionado para oscilar para trás e para frente angular

mente ao redor do eixo 114 para proporcionar uma ação de limpeza 

estimulando uma ação de escovação escova manual para cima e para 

baixo. A segunda pluralidade de elementos de contato 128 pode se 

mover por um ângulo de cerca de 44 graus, +/- 22 graus em relação à 

porção de cabeça 122. Entretanto, outros ângulos maiores que 44 

graus ou menos que 44 graus podem ser usados. Nas modalidades 

descritas nas figuras 5 a 7, qualquer ângulo adequado pode ser utili

zado de modo similar àqueles apresentados até o momento em rela

ção às figuras 1 a 4.

[0059] De um modo similarmente vantajoso, o movimento de lim

peza da segunda pluralidade de elementos de contato 128 e um mo

vimento de limpeza conferido manualmente da porção de cabeça 122 

pelo usuário podem proporcionar uma ação de limpeza melhorada e 

eficaz sem tirar de ou degradar a ação de limpeza acionada. A seção 

de escova 110 é também facilmente usada do mesmo modo que uma 

escova de dentes manual para efetuar a limpeza.
[0060] É verificado, no que diz respeito à seção de escova 110, 

que ao menos algumas das porções do suporte dos elementos de con

tato 150 podem ser separadamente acopladas ao eixo de acionamento 
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138 através de um acoplamento, came ou estrutura similar para ter um 

movimento de limpeza separado de um movimento oscilatório do eixo 

de acionamento 138. Por exemplo, conforme mostrado na figura 8, o 

eixo de acionamento 138 pode compreender uma pluralidade de ca

rnes 160 ressaltando do ou excêntricas em relação ao eixo 114. Em 

algumas modalidades, cada porção do suporte para cerdas 150 pode 

ser suportada giratoriamente pelo engate de uma abertura circular 162 

com um pino 166 formado em um suporte estático 164 para cerdas 

164, uma pluralidade de quais, correspondendo potencialmente à 

quantidade de fileiras da primeira pluralidade de cerdas 124, pode ser 

formada na seção da cabeça 122. Cada came 160 pode engatar em 

uma ranhura 168 formada na porção do suporte para cerdas 150, de 

modo que a rotação do eixo de acionamento 138 causa uma rotação 

angular para trás e para frente da porção do suporte para cerdas 150 e 

da segunda pluralidade associada de cerdas 128. A disposição das 

carnes 160 no pino de acionamento 138 permite que cada porção do 

suporte para cerdas 150 tenha um movimento giratório separado, o 

qual pode melhorar a ação de limpeza da seção da cabeça 122.

[0061] Vantajosamente, um movimento de acionamento complexo 

do eixo de acionamento 138 pode ser evitado, uma vez que ele pode 

ser acionado em rotação com a ação da came 160 se engatando na 

porção do suporte para cerdas 150 para fornecer o movimento de lim

peza para a segunda pluralidade de cerdas 128. Por exemplo, algu

mas modalidades podem usar um eixo de acionamento que oscila de 

trás para frente ao redor do eixo 114 para obter o movimento oscilató- 

rio da primeira pluralidade de elementos de contato, da segunda plura

lidade de elementos de contato, e/ou da terceira pluralidade de ele

mentos de contato. Como ainda outro exemplo, algumas modalidades 

podem usar um eixo de acionamento que gira ao redor do eixo 114 

para obter o movimento oscilatório da primeira pluralidade de elemen-
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tos de contato, da segunda pluralidade de elementos de contato, e/ou 

da terceira pluralidade de elementos de contato.

[0062] Conforme mostrado na figura 9, é contemplada uma dispo

sição alternativa das porções do suporte para cerdas 150, designadas 

como porções de suporte para cerdas 150’. Conforme mostrado, cada 

porção do suporte para cerdas 150’ pode ser giratoriamente suportada 

no pino 166. Entretanto, ao invés de ser formada com uma abertura 

circular 162 (mostrada na figura 8), a porção do suporte para cerdas 

150’ pode ser formada com uma ranhura 162’ que se engata no pino 

166. Adicionalmente, a ranhura 168 (mostrada na figura 8) pode ser 

formada como uma abertura circular 168’ na qual a carne 160 gira com 

a rotação do eixo de acionamento 138. A rotação do eixo de aciona

mento 138 causa uma rotação angular de trás para frente da porção 

do suporte para cerdas 150’ e da segunda pluralidade associada de 

cerdas 128. Adicionalmente, as porções do suporte para cerdas 150’ 

podem ser movidas linearmente ao longo da ranhura 162’ em relação 

ao eixo 114. Essa disposição de porções do suporte para cerdas 150’ 

permite que cada porção do suporte para cerdas 150’ tenha um movi

mento giratório e elíptico, o que pode melhorar a ação de limpeza da 

seção da cabeça 122. Também a disposição das carnes 160 no eixo 

de acionamento 138 pode permitir que cada porção do suporte para 

cerdas individual 150’ tenha um movimento separado e distinto da ou

tra porção do suporte para cerdas 150’. O movimento de limpeza rela

tivamente complexo resultante pode ser conferido à segunda plurali

dade de cerdas 128 sem um movimento de condução complexo do 

eixo de acionamento 138, o qual pode ser acionado em rotação.

[0063] A figura 10 ilustra ainda outra disposição alternativa das

porções do suporte para cerdas 150, designada como porções do su

porte para cerdas 150”. Cada porção do suporte para cerdas 150” po

de ser formada com uma ranhura arqueada 162” que se engata em um
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pino correspondente 166 formado em um suporte estático para cerdas. 

O eixo de acionamento 138 pode incluir carnes excêntricos de modo 

que a rotação do eixo de acionamento 138 pode proporcionar o movi

mento de rotação e de translação das porções do suporte para cerdas 

150” através do engate do eixo de acionamento 138 com as respecti

vas porções do suporte para cerdas 150”. Adicionalmente, essa dispo

sição pode proporcionar um movimento rotacional e translacional se

parado e distinto para cada porção do suporte para cerdas 150” sem 

um movimento de condução complexo do eixo de acionamento 138.

[0064] Conforme descrito, as várias disposições de uma porção do 

suporte para cerdas, por exemplo, 150, 150’ e 150, etc., permitem que 

movimentos de limpeza giratórios e elípticos relativamente complexos 

sejam conferidos à segunda pluralidade de cerdas 128. Isso pode ser 

efetuado com um simples movimento giratório do eixo de acionamento 

138 tornando as seções de escova 110 que incorporam essas configu

rações facilmente adaptáveis aos modelos de seção do cabo existen

tes que podem proporcionar somente uma potência ao eixo de acio

namento giratório.

[0065] A primeira pluralidade de elementos de contato 24, a se

gunda pluralidade de elementos de contato 28, e/ou a terceira plurali

dade de elementos de contato 46 da presente invenção podem com

preender uma ampla variedade de materiais e podem ter um número 

de configurações diferentes. Podem ser utilizados qualquer material 

adequado e/ou qualquer configuração apropriada.

[0066] Por exemplo, em algumas modalidades, a primeira plurali

dade de elementos de contato 24, a segunda pluralidade de elementos

de contato 28, e/ou a terceira pluralidade de elementos de contato 46,

podem compreender tufos. Os tufos podem compreender uma plurali

dade de filamentos individuais, que estão firmemente fixados a um su

porte do elemento de limpeza. Tais filamentos podem ser poliméricos e
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podem incluir poliamida ou poliéster. As dimensões da seção longitu

dinal e da seção transversal dos filamentos da invenção e o perfil das 

extremidades do filamento podem variar. Adicionalmente, a dureza, 

resiliência e formato da extremidade do filamento podem variar. Alguns 

exemplos de dimensões adequadas incluem um comprimento entre 

cerca de 3 cm a cerca de 6 cm, ou qualquer número individual dentro 

dessa faixa. Adicionalmente, os filamentos podem incluir uma dimen

são em seção transversal substancialmente uniforme de entre cerca 

de 100 a cerca de 350 microns, ou qualquer número individual dentro 

dessa faixa. As pontas dos filamentos podem ser de qualquer formato 

adequado, exemplos das quais incluem uma ponta lisa, uma ponta re

donda, uma ponta pontuda. Em algumas modalidades, os filamentos 

podem incluir um corante o qual indique o desgaste dos filamentos 

conforme descrito na patente US n° 4.802.255. Outros exemplos ade

quados de filamentos são descritos na patente US n° 6.018.840. Em 

algumas modalidades, os campos dos elementos de limpeza podem 

compreender aletas conforme descrito nas patentes US n° 6.553.604 e 

nas publicações de pedido de patentes US n° 2004/0177462, 

2005/0235439 e 2005/0060822. Em algumas modalidades, os campos 

dos elementos de limpeza podem compreender uma combinação de 

aletas e tufos.

[0067] Adicionalmente, ao menos uma porção de alguns elemen

tos de contato da primeira pluralidade de elementos de contato 24, da 

segunda pluralidade de elementos de contato 28, e/ou da terceira plu

ralidade de elementos de contato 46 pode ser fixada angularmente a 

um suporte dos elementos de limpeza. Tais orientações são descritas 

na patente US n° 6.308.367. Também, qualquer método adequado po

de ser utilizado para fixar a primeira pluralidade de elementos de con

tato 24, a segunda pluralidade de elementos de contato 26, e/ou a ter

ceira pluralidade de elementos de contato 46 às suas estruturas res-
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pectivas.

[0068] Modalidades são contempladas onde o tubo de montagem 

12, 112 (mostrado nas figuras 1 a 3 e 5 a 9, respectivamente) está 

curvado em relação à seção do cabo. Em tais modalidades, o eixo de 

acionamento da presente invenção pode ser fornecido em porções dis

tintas acomodando, desse modo, o ângulo do tubo de montagem 12, 

112. Por exemplo, o eixo de acionamento pode incluir uma ou mais 

junções universais. Como ainda outro exemplo, o eixo de acionamento 

pode ser construído a partir de um material maleável. Alguns exemplos 

de materiais adequados para construir o eixo de acionamento incluem 

alumínio, aço de mola, plásticos, por exemplo delrin, náilon, polipropi- 

leno e/ou combinações dos mesmos.

[0069] As dimensões e valores descritos na presente invenção não 

devem ser compreendidos como estando estritamente limitados aos 

exatos valores numéricos mencionados. Em vez disso, exceto onde 

especificado em contrário, cada uma dessas dimensões se destina a 

significar tanto o valor declarado como uma faixa de valores funcio

nalmente equivalentes em torno daquele valor. Por exemplo, uma di

mensão descrita como "40 mm" destina-se a significar "cerca de 40 

mm".

[0070] Todos os documentos citados na seção descrição detalha

da da invenção estão, em sua parte relevante, aqui incorporados, a 

título de referência. A citação de qualquer documento não deve ser 

interpretada como admissão de que este represente técnica anterior 

com respeito à presente invenção. Se qualquer significado ou defini

ção de um termo presente neste documento escrito entrar em conflito 

com algum significado ou definição do termo em um documento incor

porado a título de referência, o significado ou definição atribuído ao 

termo neste documento terá precedência.

[0071] Embora modalidades específicas da presente invenção te-
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nham sido ilustradas e descritas, deve ficar óbvio aos versados na téc

nica que várias outras alterações e modificações podem ser feitas sem

que se desvie do caráter e âmbito da invenção. Portanto, pretende-se

cobrir nas reivindicações anexas todas essas alterações e modifica

ções que se enquadram no escopo da presente invenção.

[0072] O texto a seguir demonstra uma ampla descrição de nume

rosas modalidades diferentes da presente invenção. A descrição se 

destina a ser interpretada como meramente exemplar e não descreve 

todas as possíveis modalidades, já que isso seria pouco prático, senão 

impossível, devendo-se compreender que qualquer recurso, caracte

rística, componente, composição, ingrediente, produto, etapa ou meto

dologia aqui descrito pode ser combinado com, ou substituído por 

qualquer outro recurso, característica, componente, composição, in

grediente, produto, etapa ou metodologia aqui descrito. Poderíam ser 

implementadas numerosas modalidades alternativas, mediante o uso 

da tecnologia atual ou da tecnologia desenvolvida após a data de de

pósito desta patente, as quais ainda estariam dentro do escopo das 

reivindicações.
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REIVINDICAÇÕES
1. Seção de limpeza (10, 110) para uma escova de dentes

elétrica com uma seção de cabo tendo um motor (1100) e um eixo de

acionamento (38, 138), caracterizada pelo fato de que a seção de

limpeza (10, 110) compreende:

Um único suporte móvel para cerdas (26, 126) para rece

ber um movimento do motor (1100) através de um mecanismo de aci

onamento que compreende um eixo de acionamento (38, 138) que tem 

um eixo longitudinal (14, 114), o eixo de acionamento (38, 138) sendo 

estruturado para oscilar ao redor de seu eixo longitudinal (14, 114), 

dessa forma transmitindo rotação ou oscilação ao único suporte móvel 

para cerdas (26, 126); e

uma cabeça (22, 122) que inclui uma primeira pluralidade 

de cerdas de limpeza (24, 124) dispostas em um campo de cerdas es

tático, o qual em uso é estático com relação à seção de cabo e uma 

segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) dispostas em uma 

pluralidade de fileiras geralmente transversais ao eixo longitudinal (14, 

114), em que a segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) 

são suportadas no único suporte móvel para cerdas (26, 126) para ter 

ao menos uma liberdade de movimento em relação à primeira plurali

dade de cerdas de limpeza (24, 124),

em que o único suporte móvel para cerdas (26, 126) é mó

vel em relação à cabeça (22, 122) e ao campo de cerdas estático, de 

modo que um movimento de limpeza da segunda pluralidade de cer

das de limpeza (28, 128) inclui um movimento oscilante para frente e 

para trás da segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) em 

torno do eixo longitudinal (14, 114) e em relação à primeira pluralidade 

de cerdas de limpeza (24, 124), e em que o movimento oscilante para 

frente e para trás da segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 

128) é causado pelo movimento oscilante do eixo de acionamento (38,
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138).

2. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que a primeira pluralidade de cer

das de limpeza (24, 124) está disposta em fileiras geralmente trans

versais ao eixo longitudinal (14, 114).

3. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que a primeira pluralidade de cer

das de limpeza (24, 124) e a segunda pluralidade de cerdas de limpe

za (28, 128) estão dispostas em fileiras geralmente transversais a um 

primeiro eixo da cabeça (22, 122), as fileiras da primeira pluralidade de 

cerdas de limpeza (24, 124) e as fileiras da segunda pluralidade de 

cerdas de limpeza (28, 128) sendo intercaladas.

4. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que a primeira pluralidade de cer

das de limpeza (24, 124) e a segunda pluralidade de cerdas de limpe

za (28, 128) são dispostas em fileiras geralmente transversais ao eixo 

longitudinal (14, 114), as fileiras sendo fileiras alternadas da primeira 

pluralidade de cerdas de limpeza (24, 124) e da segunda pluralidade 

de cerdas de limpeza (28, 128), de modo que ao menos algumas das 

fileiras da segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) fiquem 

dispostas entre as fileiras da primeira pluralidade de cerdas de limpeza 

(24,124), e pelo menos algumas das fileiras da primeira pluralidade de 

cerdas de limpeza (24, 124) fiquem dispostas entre as fileiras da se

gunda pluralidade de cerdas de limpeza (28,128).

5. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que a primeira pluralidade de cer

das de limpeza (24, 124) e a segunda pluralidade de cerdas de limpe

za (28, 128) estão dispostas em fileiras geralmente transversais ao ei

xo longitudinal (14, 114), em que cada segunda fileira é uma fileira da 

primeira pluralidade de cerdas de limpeza (24, 124).
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6. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que o movimento de limpeza com

preende uma oscilação recíproca.

7. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que o movimento de limpeza com

preende um movimento rotacional e translacional da segunda plurali

dade de cerdas de limpeza (28, 128).

8. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 1, caracterizada pelo fato de que o movimento de limpeza com

preende a oscilação da segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 

128) em torno do eixo longitudinal (14, 114), com um ângulo máximo 

de oscilação de aproximadamente 40 graus a aproximadamente 60 

graus.

9. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindica

ção 8, caracterizada pelo fato de que o ângulo máximo de oscilação 

é de aproximadamente 44 graus.

10. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindi

cação 8, caracterizada pelo fato de que o ângulo máximo de oscila

ção é de aproximadamente 55 graus.

11. Seção de limpeza, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo fato de que o movimento de limpeza compreende 

uma oscilação da segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) 

a uma frequência de cerca de 80 Hz a cerca de 120 Hz.

12. Seção de limpeza (10, 110), de acordo com a reivindi

cação 1, caracterizada pelo fato de que a primeira pluralidade de 

cerdas de limpeza (24, 124) tem uma primeira altura de cerdas e a se

gunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) tem uma segunda 

altura de cerdas, diferente da primeira altura de cerdas.

13. Escova de dentes elétrica, caracterizada pelo fato de 

que compreende:

Petição 870190015117, de 14/02/2019, pág. 34/40



4/5

uma seção de cabo que inclui um motor (1100), a seção de 

cabo sendo acoplada com uma seção de limpeza (10, 110), a seção 

de limpeza (10, 110) compreendendo um único suporte móvel para 

cerdas (26, 126) estruturado para receber um movimento do motor 

(1100) através de um mecanismo de acionamento que compreende 

um eixo de acionamento (38, 138) que tem um eixo longitudinal (14, 

114), o eixo de acionamento (38, 138) sendo estruturado para oscilar 

ao redor de seu eixo longitudinal (14, 114); e

uma cabeça (22, 122) que inclui uma primeira pluralidade 

de cerdas de limpeza (24, 124) dispostas em um campo de cerdas es

tático o qual em uso é estático com relação a seção de cabo e uma 

segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) suportadas dentro 

do único suporte móvel para cerdas (26, 126) para ter ao menos uma 

liberdade de movimento em relação à primeira pluralidade de cerdas 

de limpeza (24 ,124), em que o único suporte móvel para cerdas (26, 

126) é móvel em relação à cabeça (22, 122) e ao campo de cerdas 

estático, de modo que um movimento de limpeza da segunda plurali

dade de cerdas de limpeza (28, 128) inclui um movimento oscilante da 

segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) em torno no eixo 

longitudinal (14, 114) em relação à primeira pluralidade de cerdas de 

limpeza (24, 124), e em que o movimento oscilante da segunda plura

lidade de cerdas de limpeza (28, 128) é causado pelo movimento osci

lante do eixo de acionamento (38, 138);

em que a primeira pluralidade de cerdas de limpeza (24,

124) e a segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) são dis

postas em fileiras que alternam, de modo que pelo menos algumas

das fileiras da segunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) são

dispostas entre as fileiras da primeira pluralidade de cerdas de limpeza

(24,124), e pelo menos algumas das fileiras da primeira pluralidade de

cerdas de limpeza (24, 124) são dispostas entre as fileiras da segunda
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pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128); e em que as fileiras da se

gunda pluralidade de cerdas de limpeza (28, 128) são montadas ao 

único suporte móvel para cerda (26, 126).
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