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TMMODELO MR. GROSS MOUTH  
E FRASCO COM TABACO DE MASCAR 

Gesso, Madeira, Metal, Papel impresso, Plástico, Silicone, Tabaco e Vidro 
A. 8 (fechado) / A. 13 (aberto) x C. 9,4 x L. 12,3 cm (modelo)

A. 1,6 x C. 20,2 x L. 15,2 cm (suporte)
A. 7 x D. 6 cm (frasco)

A partir de 1989
Estados Unidos da América, Texas, Waco

MAH.R.2021.5248 e 5249  

 O modelo aqui exposto integra a Unidade de Gestão de Ciência e Tecnologia do 
Museu de Angra do Heroísmo e foi produzido pela Health Edco®. Corresponde à 
representação de uma boca, com a respetiva dentição e língua, incluindo também um 

TMfrasco com tabaco de mascar. A denominação de Mr. Gross Mouth  atribuída a este 
modelo (Sr. Boca Nojenta, em português), deve-se à evidente falta de higiene e sujidade 
evidenciadas, as quais estão relacionadas com os atos de mascar e de inalar tabaco. Para 
além destes aspetos negativos, estes modos de consumo de tabaco contribuem 
diretamente para o aparecimento de doenças e de outros problemas de saúde, 
nomeadamente, nos dentes (cáries e perda de dentes), nas gengivas (cancro, gengivite, 
recessão gengival), no palato e na língua (cancro). Estas doenças estão devidamente 
localizadas no esquema da legenda de modelo, permitindo a sua identificação de forma 
prática e precisa.

 Para além de identificar e de localizar as patologias já mencionadas, este modelo 
permite uma interação que visa dissuadir o consumo, recorrendo para tal à amostra de 
tabaco de mascar fornecida. Tal como é explicado nas instruções, após uma lavagem 
inicial do modelo, há que inserir uma porção de tabaco no interior da boca. Esta inserção, 
seguida da manipulação da língua para cima e para baixo com a ajuda de uma espátula, 
origina uma cuspidela, que pode tornar-se ainda mais exemplificativa e repugnante se ao 
tabaco se acrescentar água para simular saliva.

 Este procedimento prático e interativo, bem como a representação das diferentes 
enfermidades associadas ao consumo do tabaco de mascar, enquadram-se no objetivo da 
Health Edco® de transmitir aos cidadãos, de uma forma muito direta e pedagógica, os 
malefícios causados por este hábito. Pode ser aplicado em escolas, serviços educativos, 
consultórios médicos e em campanhas de prevenção e de sensibilização na área da saúde.


