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 20 

Introduction 21 

O Sistema Mastigatório é uma unidade funcional composta pelos dentes e suas estruturas de 22 

suporte, maxilares, articulações temporomandibulares (ATMs), músculos inseridos na mandíbula, 23 

lábios, língua e sistemas vasculares e nervosos desses tecidos (Ramfjord e Ash, 1984). A ATM 24 

caracteriza-se como uma articulação ginglemoartroidal por proporcionar movimentos de rotação e 25 

translação, que são executados pela mandíbula durante a mastigação. Os de rotação se dão pelo giro 26 

do côndilo, que é a extremidade arredondada da mandíbula, em torno do seu próprio eixo. Já os de 27 

translação ocorrem quando o deslizamento do côndilo é ao longo da cavidade condilar até a 28 

eminência articular do osso temporal. 29 

Com o decorrer dos anos, percebeu-se que dores faciais, auriculares e cranianas eram 30 

oriundas de disfunções do sistema mastigatório, e eles eram designados por uma variedade de 31 

termos. Salientou-se então a necessidade de se criar um termo mais amplo e coletivo para essas 32 

disfunções. Assim, foi adotado o termo desordens temporomandibulares (DTM), pois ele não se 33 

refere apenas a problemas isolados das articulações, como a ATM, mas também inclui condições 34 

patológicas envolvendo músculos mastigatórios, desordens neurológicas e comportamentais 35 

(Donnarumma et al., 2010; Favilla,2007). Os principais sintomas e sinais relatados por pacientes 36 

diagnosticados com DTM são dores (cabeça, pescoço, ombro ou na região do ouvido), ruídos 37 

articulares, estalo unilateral e travamento (Donnarumma et al., 2010; Silveira et al., 2007). 38 

De acordo com Quinto (2000), a etiologia da DTM é multifatorial. Isso significa que podem 39 

existir vários fatores causais, dentre os quais pode-se citar alterações na oclusão, lesões da ATM, 40 

problemas esqueléticos e fatores psicológicos. Essa complexidade faz com que seja necessário uma 41 

abordagem interdisciplinar para seu tratamento, muitas vezes demandando um profundo 42 

conhecimento da etiologia do problema. Estudos realizados por Branco et al. (2008) demostram que 43 
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a maioria dos pacientes de DTM que se queixam de dor relatam algum tipo de parafunção oral, que 44 

são hábitos não relacionados à execução das funções normais do sistema estomatognático. Dessa 45 

forma, distúrbios como o bruxismo do sono e o apertamento dentário são exemplos de hábitos 46 

parafuncionais que podem ser entendidos como fatores de risco para o desenvolvimento de uma 47 

DTM. 48 

O bruxismo do sono é caracterizado como o fenômeno de cerrar a mandíbula, pressionando 49 

os dentes superiores contra os inferiores e rangendo os dentes de forma involuntária ou semi-50 

involuntária. Isso pode trazer danos às estruturas dentárias, causando hipertrofia nos músculos da 51 

mastigação, disfunção nas articulações temporomandibulares e dores de cabeça (Tomacheski et al., 52 

2009). Existem ainda indícios de que pacientes com bruxismo tem a capacidade de trituração de 53 

alimentos reduzida (Soares et al., 2004). O apertamento dentário, por sua vez, ocorre com mais 54 

frequência quando o indivíduo está realizando alguma atividade que exige concentração e/ou 55 

esforço físico e está associado à dor miofascial mastigatória e à artralgia temporomandibular 56 

(Molina et al., 2001). Essa desordem também recebe o nome de bruxismo diurno e acomete cerca 57 

de 20% da população adulta, sendo predominante em mulheres (Macedo, 2008). A atividade da 58 

musculatura mastigatória resultante desses distúrbios pode ser analisada através de uma 59 

eletromiografia (EMG). Trata-se de um exame não invasivo em que se usa eletrodos bipolares de 60 

superfície para obtenção dos sinais de interesse. 61 

Ao longo dos anos, uma série de estudos demonstraram que placas oclusais podem ser 62 

utilizadas para o tratamento de DTMs, trazendo bons resultados (Portero et al., 2009). Esse tipo de 63 

tratamento se baseia em usar aparelhos dentários removíveis com o objetivo de criar uma resistência 64 

mecânica contra forças de cunho parafuncional, causando um relaxamento na musculatura 65 

mastigatória. Apesar de sucesso seu sucesso, autores ressaltam que essas não deveriam ser usadas 66 

como única modalidade de tratamento. Em conformidade com isso, Kato et al. (2001) sugeriu que a 67 
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combinação de placas estabilizadoras e estratégias cognitivo-comportamentais seria a abordagem 68 

mais apropriada de tratamentos a longo prazo. 69 

O uso de materiais resilientes para a confecção de placas oclusais é uma prática comum na 70 

odontologia, sendo geralmente realizadas a partir da borracha. O látex natural é oriundo da extração 71 

da seringueira Havea brasiliensis e pode ser usado para obtenção de borracha através de uma 72 

vulcanização. Dentre suas características mais interessantes, pode-se destacar seu baixo custo, risco 73 

de transmissão de patógenos reduzido e grande aplicabilidade clínico-social (Frade et al. 2004). 74 

Além disso, estudos indicam que seu uso como biomaterial, definido como qualquer substância 75 

sintética ou natural que pode ser utilizada como tratamento para substituir parte de um sistema vivo 76 

ou para funcionar em íntimo contato com um tecido vivo, apresenta bom desempenho por causa de 77 

sua biocompatibilidade e biofuncionalidade (Rodrigues, 2008; Reis, 2013). 78 

Sendo assim, o presente trabalho tem como foco desenvolver um protótipo ortodôntico para o 79 

tratamento de pacientes que apresentam o quadro de apertamento dental durante o dia. O aparelho 80 

será responsável por detectar a pressão de uma mordida e retornar um feedback para o paciente a 81 

fim de evitar que o mesmo continue a pressionar os dentes. Dessa forma, um molde dentário feito a 82 

partir de látex é usado como uma placa oclusora onde será inserido um QTC, que foi o sensor de 83 

pressão escolhido para aplicação por causa de suas dimensões e características condutoras. Com o 84 

intuito de investigar as características do molde confeccionado, um teste de tração, uma análise 85 

termograviométrica (TGA) e calorimetria explanatória diferencial (DSC) foram realizadas. O 86 

módulo responsável pelo feedback será usado como um colar e irá vibrar, piscar um LED e apitar a 87 

cada vez que o sensor conduzir. Com este dispositivo, acredita-se que as dores causadas por hábitos 88 

parafuncionais possam ser monitoradas e diminuídas, trazendo benefícios para o tratamento de 89 

DTMs. Dessa forma, a partir de dados coletados de um eletromiograma (EMG), os movimentos 90 

mastigatórios serão posteriormente modelados e submetidos a uma análise dinâmica para que o 91 

protótipo possa ser confeccionado, caracterizado em bancada, apresentado e ajustado. Diante do 92 
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contexto o objetivo geral desse artigo é desenvolver um sistema inteligente de diagnose do 93 

comportamento da disfusão DTM. Com objetivos específicos de mapeamento da mordida por meio 94 

sistema inteligente e a obtenção de um modelo matemático por identificação computacional. 95 

Materials and Methods 96 

O aparelho proposto funciona da seguinte maneira: O paciente usará em sua boca algo semelhante a 97 

uma placa oclusal, na qual será embutido um sensor de pressão. Um circuito em modo de espera será 98 

ativado no momento em que uma mordida involuntária acontecer. Desde modo, o circuito se 99 

comporta como um biofeedback vibrando, piscando LED e emitindo som enquanto a pressão estiver 100 

sendo aplicada, fazendo com que o paciente tenha uma forma de reconhecer e evitar o hábito 101 

inconsciente. 102 

A sessão métodos e materiais foi subdividida em três partes. A primeira se trata da confecção e 103 

caracterização da placa oclusora onde será fixado o sensor. A segunda parte se refere à construção e 104 

implementação do dispositivo de detecção e alarme, Sistema de Aquisição. Por fim, na última são 105 

feitas análises do sinais eletromiográficos. 106 

Placa oclusora 107 

Materiais  108 

Para a confecção da placa oclusora foi utilizado:  109 

● Alginato; 110 

● Gesso pedra; 111 

● Vidrarias; 112 

● Espátulas; 113 

● Moldeiras; 114 

● Cronometro; 115 
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Métodos 116 

No primeiro instante, lavou-se as vidrarias, espátulas, moldeiras e medidor com água corrente e 117 

sabão. Logo após a lavagem, o material foi secado à temperatura ambiente. 118 

Com o material completamente seco, preparou-se o látex. Foi adicionado 250 ml de látex em um 119 

béquer com capacidade de 1000 ml. Com o auxílio de uma espátula, misturou-se até obter uma 120 

mistura homogênea. Em seguida, foi armazenado em repouso em um local sem incidência de 121 

luminosidade e à temperatura ambiente, na ocasião em torno de 26ºC.  122 

Molde Negativo de Alginato 123 

Para moldar a arcada dentária foi utilizado alginato, um pó bastante utilizado em procedimentos 124 

como a confecção de dentaduras e aparelhos ortodônticos. Quando misturado com água, enrijece 125 

rapidamente, possibilitando a impressão do negativo dos dentes de um paciente. Para seu preparo, 126 

em um béquer foi colocado 100 ml de água e aos poucos se acrescentou 75 ml de alginato em pó, 127 

sempre misturando com a espátula. A agitação aconteceu por aproximadamente dois minutos, e 128 

com o auxílio da espátula colocou-se a mistura água-alginato. Dessa forma, agora com consistência 129 

já pastosa na moldeira, posicionou-se na arcada, ora superior ora inferior, e foi feita a oclusão, 130 

mantendo-se por aproximadamente dois minutos afim de se obter o molde negativo. 131 

Molde Positivo de Gesso Pedra 132 

Após o molde negativo de alginato finalizado, foi feito o gesso pedra para confeccionar o molde 133 

positivo da arcada. Para seu preparo, foi adicionado 100 ml água em um béquer e aos poucos 134 

acrescentou-se 300 ml gesso em pó, sempre misturando com a espátula, até que se forme uma 135 

mistura de textura mais pastosa, quase solida. A partir disso, colocou-se o molde de alginato sobre 136 

uma superfície móvel. Despejou-se sobre o molde o gesso e agitou-se a superfície afim de evitar a 137 

formação de bolhas de ar que comprometem a qualidade do molde. Finalmente, aguardou-se a 138 

secagem por aproximadamente dez minutos para então o molde ser desenformado. 139 
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Placa Oclusora de Látex 140 

Após o término da confecção do molde de gesso e aproximadamente uma hora e vinte minutos após 141 

o início do repouso do látex, deve-se retirar uma fina camada chamada nata, que formou-se na 142 

superfície do látex. Após isso, mergulhou-se o molde de gesso no béquer com látex para formar 143 

uma fina camada sobre o molde. Finalmente, retirou-se o molde de gesso do béquer com látex e o 144 

deixou em local sem a incidência de luminosidade, à temperatura ambiente. 145 

Após vinte minutos, a primeira camada fica completamente seca. Portanto, deve-se imergir 146 

novamente o molde no látex e retorna-lo para o local sem luz, repetindo o processo. Decorrido o 147 

mesmo tempo, o sensor deve ser fixado ao molde sobre a camada de látex. Feito isso, outro banho é 148 

realizado no molde, que é logo a seguir colocado em um local sem luminosidade para nova 149 

secagem. Repete-se o procedimento de imersão em látex e secagem por mais uma vez afim de criar 150 

uma camada protetora e fixadora no sensor. 151 

Caracterização 152 

Caracterização por Análise Térmica Simultânea TGA/DSC 153 

O TGA é uma técnica utilizada para monitorar a variação de massa de uma amostra quando 154 

submetida a um aumento de temperatura a uma taxa constante. Essa análise foi feita em conjunto 155 

com a DSC, que é usada para detectar mudanças físicas ou químicas que são acompanhadas de 156 

fluxo de calor. 157 

Nessas análises, foi utilizado um analisador térmico simultâneo da TA Instruments, modelo SDT 158 

Q600, na faixa de temperatura ambiente até 700 °C sob atmosfera de N2 (fluxo de 50 mL.min
-1

), 159 

utilizando cerca de 10 a 12 mg da camada de látex com uma taxa de aquecimento de 10 °C min
-1

 160 

em um cadinho de alumina. 161 

Sistema de Aquisição  162 
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Materiais 163 

Para a montagem do circuito proposto, os seguintes materiais foram utilizados: 164 

● Sensor FSR 165 

● Patola plástica 166 

● Placa de fenolite 167 

● Percloreto de ferro 168 

● Papel Couché 169 

● Ferro elétrico 170 

● Perfurador 171 

● Verniz para PCI 172 

● Ferro de Solda 40W 173 

● Estanho 37%Pu 174 

● CI 555 175 

● Chave on/off 176 

● Jack j4 fêmea  177 

● Motor vibracal de celular 178 

● LED 179 

● Buzzer de 5 V 180 

● Bateria de 3.7 V recarregável 181 

● capacitor de 470 nF 182 

● Resistores de 62, 100, 560, 180K e 1,8K Ohms 183 

 184 

O Circuito 185 
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O esquemático do sistema descrito é apresentado na Figura 1. O elemento dentro da caixa 186 

tracejada é o sensor de pressão que deve ser colocado na boca do paciente. Inicialmente, pretende-187 

se conectar esse componente ao resto do circuito, que será usado como um colar, através de um fio. 188 

Com o intuito miniaturizar o circuito ele foi implementado em uma placa de circuito impresso 189 

(PCI), para que o mesmo pudesse ser embarcado em uma patola plástica para ser fixado ao paciente 190 

através de um colar. O esquemático apresentado na Figura 1 é o montado na PCI. 191 

 [Figure 1] 192 

A forma como as conexões são realizadas no CI555, assim como os componentes usados, 193 

garantem seu funcionamento no modo astável. Isso significa que pulsos de ondas quadradas são 194 

gerados na saída do CI, possibilitando que este seja usado como um oscilador. 195 

 196 

Os pulsos gerados são então usados para ativar os três componentes responsáveis por alertar 197 

um paciente sobre uma eventual mordida. A frequência desse sinal não é muito importante para o 198 

funcionamento do motor ou do LED, mas o Buzzer precisa gerar sons dentro de uma faixa de 199 

frequência audível e que não sejam muito incômodos ao paciente. Sendo assim, a frequência a ser 200 

gerada pelo 555 foi calculada usando a seguinte expressão: 201 

  
    

          
 

Uma frequência de 8 Hz foi escolhida por soar mais agradável e não ser alta a ponto de não 202 

ser escutada por alguns pacientes. Para garantir que o circuito pudesse emitir beeps, com o tempo 203 

em que a saída permanece em nível alto igual ao que permanece em baixo, foi escolhida uma 204 

relação entre os valores de resistências tal que         . 205 

Com o intuito de garantir que o dispositivo tenha longa duração e o paciente não tenha que 206 

realizar a troca de bateria periodicamente, uma bateria recarregável de alta amperagem (1200mAh) 207 
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foi utilizada, junto com um pequeno circuito para realizar essa recarga. Dessa forma, se o usuário 208 

conectar um carregardor de 5 Volts de saída ao conector jack do circuito, a bateria será recarregada. 209 

O circuito foi construído para garantir que o circuito funcione normalmente quando estiver 210 

carregando. 211 

 212 

Confecção da Placa de Circuito Impresso 213 

Após uma etapa de teste, o circuito pôde ser montado na placa de circuito impresso. Para a 214 

implementação do circuito em PCI, primeiramente ele foi simulado no programa computacional 215 

Proteus, versão 7.8 SP2. Nele é possível designar a disposição dos componentes bem como das 216 

trilhas e ilhas. Para otimizar o tamanho da placa sem que ocorresse interferência e o dispositivo 217 

funcionasse da melhor forma, o layout encontrado foi o apresentado na Figura 2.  218 

[Figure 2] 219 

Na Figura 3 é possível ver a parte posterior da placa onde fica melhor visível a alocação dos 220 

componentes. 221 

 222 

[Figure 3] 223 

O layout foi impresso a laser em uma folha de papel couché, para facilitar a sua impressão na 224 

placa de fenolite. Aqueceu-se a placa, com o ferro elétrico, por aproximadamente trinta segundos, 225 

então o papel couché foi coloca sobre a placa com a impressão virada para a mesma. Com o ferro 226 

elétrico a uma temperatura de 100ºC foram feitos movimentos circulares sobre a folha de papel 227 

couché por aproximadamente quinze minutos. Tempo suficiente para a impressão ser transferida da 228 

folha para a placa. O papel foi retirado da placa em água corrente. Cortou-se a placa na dimensão 229 

desejada sem que houvesse danificação do sistema. 230 
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 Para corrosão foi feita uma solução com 400 g de percloreto de ferro e 1 L de água morna. 231 

Imergiu-se a placa nessa solução e em aproximadamente 30 minutos o cobre havido sido corroído 232 

com exceção do local onde estava impresso o circuito. Com o auxílio de um abrasivo foi retirada a 233 

tinta da impressão, restando na placa apenas a trila de cobre. 234 

A placa foi perfurada nos locais designados, envernizada e com o auxílio do ferro de solda e 235 

estanho os componentes soldados conforme o esquemático. 236 

Depois de finalizada, a placa foi embarcada na patola, assim como a chave on/off e o plug 237 

jack j4 para carregamento da bateria. Sua montagem é mostrada na Figura 4. A placa tem 238 

dimensões de aproximadamente 3.6 cm de comprimento por 2.1 cm de largura. 239 

      240 

[Figure 4] 241 

Análises do EMG 242 

Até que ponto essa análise é valida? Todas foram feitas em apenas dois indivíduos, isso é 243 

suficiente para os resultados? 244 

A avaliação da atividade muscular foi realizada através do registro eletromiográfico dos 245 

músculos masseter esquerdo e direito. Um eletromiógrafo Delsys Bagnoli-2 (DelSys Inc., Boston, 246 

MA, EUA) foi utilizado para aquisição dos dados, fornecendo um ganho de 1000 V/V e uma 247 

filtragem passa banda nas frequências de 20 a 450 Hz. Esses sinais foram convertidos para o 248 

domínio digital e interfaceados a um computador com sistema operacional Windows XP 249 

(Microsoft, EUA) através de uma placa conversora analógico-digital USB-6009 DAQ Device 250 

(National Instruments, EUA) de 14 bits de resolução e taxa de amostragem de 48k Amostras/s. O 251 

software LabView® (National Instruments) foi utilizado para gravar os dados obtidos em um 252 
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arquivo de texto para que pudessem ser posteriormente tratados pelo software Matlab® (The 253 

MathWorks, Natick, MA, USA). 254 

Foram utilizados eletrodos de superfícies ativos DE-2.1 EMG Sensor (DelSys Inc., Boston, 255 

MA, EUA). Eles foram colocados a aproximadamente 2 cm do ângulo da mandíbula, na porção 256 

medial do músculo e no sentido anteroposterior paralelamente às fibras musculares. Essa região foi 257 

previamente depilada e higienizada com algodão embebido em álcool etílico. Para fixa-los, fitas 258 

adesivas para os eletrodos foram utilizados. Além disso, fitas hipoalergênicas foram usadas para 259 

ajudar nessa fixação e impedir ruídos provenientes da movimentação dos cabos. Um eletrodo de 260 

superfície bipolar passivo de Ag/Cl (Meditrace 100 - Kendall, Chicopee, MA) foi colocado sobre a 261 

região de proeminência da sétima vertebra cervical como referência. 262 

Os registros foram simultâneos e bilaterais, com os dois canais do EMG correspondendo aos 263 

músculos estudados. Foi solicitado aos indivíduos realizando os testes para permanecerem sentados 264 

em uma cadeira com suporte para a região das costas, com postura ereta, os braços apoiados nas 265 

pernas, as plantas dos pés apoiados em um piso de borracha, membros relaxados e mandíbula em 266 

posição paralela ao solo. 267 

Protocolos, modelagens e processamentos 268 

 269 

Objetivo:  Analisar os efeitos parada oculsal  no músculo masseter sobre as variáveis EMG 270 

(masseter e esternocleidomastoideo D e E) e cinemáticas da mastigação (de bala de gelatina de 271 

consistência firme) 272 

vejam 273 

 274 
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 275 

- Comparar as variáveis durante o repouso mandibular, mastigação unilateral D e E e 276 

mastigação habitual em: 277 

1 - Base line 278 

2 - Follow up (10 min após 10 ensaios) 279 

 280 

Definição de termos (baseado na literatura) 281 

As variáveis relacionadas ao movimento crânio-mandibular durante a mastigação serão 282 

determinadas pelo movimento do ponto mento (ponto localizado no queixo que determina o 283 

movimento da mandíbula) em relação ao ponto do osso frontal do crânio (determina o movimento 284 

da cabeça) nos três planos de movimento.  285 

O inicio do ciclo mastigatório será definido como o ponto no tempo no qual a mandíbula 286 

(ponto mento) começa seu movimento de depressão vertical. O pico da fase de abertura do ciclo 287 

mastigatório será definido como o ponto no tempo no qual a mandíbula encontra-se na posição mais 288 

inferior. A fase de fechamento será considerada como o inicio do deslocamento vertical para cima e 289 
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o seu final será a posição mais superior assumida pela mandíbula. A fase oclusal será considerada 290 

como o período de tempo em que houver manutenção da posição de fechamento mandibular até o 291 

início de uma nova fase de abertura.  A duração de cada ciclo mastigatório (tempo/ciclo) será 292 

definida como o período de tempo entre o início de dois ciclos mastigatórios consecutivos. 293 

O movimento da cabeça será definido como o momento do tempo e posição na qual a 294 

cabeça (ponto frontal) inicia o movimento vertical para cima, correspondente a fase de abertura 295 

mandibular, e o pico de abertura será dado pela posição mais superior da cabeça durante este 296 

movimento. O final do movimento de cabeça será considerado como a posição na qual a cabeça 297 

completa o movimento para baixo, associada à fase de fechamento mandibular. 298 

Para quantificar o deslocamento real dos marcadores durante os movimentos associados de 299 

mandíbula e cabeça durante a abertura e fechamento mandibular será realizada a compensação 300 

tridimensional destas medidas. Assim, para determinar os movimentos individuais de mandíbula e 301 

crânio em cada eixo x, y e z, o deslocamento total da mandíbula (ponto mento) em relação à cabeça 302 

(ponto frontal) deverá considerar os movimentos destes pontos em relação a sua posição inicial, 303 

medida real de seu deslocamento. Assim, por exemplo, para determinar o deslocamento vertical 304 

(eixo z) da mandíbula durante a fase de abertura do ciclo mastigatório deveremos considerar o 305 

deslocamento do ponto mento em relação ao ponto frontal, desconsiderando o deslocamento do 306 

ponto frontal em relação a sua posição inicial (medida estática)(ZAFAR et al, 2000). Podem 307 

capturar a imagem da pessoa? 308 

O movimento de cabeça também será analisado pela distância, deslocamento e tempo em 309 

que a cabeça (ponto frontal) move-se em relação ao tronco (pontos vértebra C7 e manúbrio do 310 

esterno). 311 

 312 
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 313 

Variáveis Cinemáticas: 314 

Para marcadores: mento  (mandíbula) e glabela (crânio) 315 

Variáveis: deslocamento (médio e máx), velocidade, aceleração (????) e duração (ms) do 316 

movimento em cada fase do ciclo mastigatório nos planos x , y e z, além da do deslocamento total 317 

(3D) durante o ciclo mastigatório 318 

Definição do ciclo mastigatório válido:  duração: > 250 ms e > 3mm verticalmente (FELICIO, 319 

2013) (possibilidade) 320 

Ciclo mastigatório:  321 

Fases: fechamento, parada oclusal (apreensão do alimento entre os dentes), abertura 322 

- Analisar a sincronia dos movimentos de mandíbula e crânio no tempo em cada fase 323 

- Plotar o deslocamento com a aceleração durante abertura e fechamento determinando a 324 

duração das sub-fases: fechamento rápido, fechamento lento (imediatamente antes da pausa 325 

oclusal), abertura lenta (imediatamente após a pausa oclusal), abertura rápida (Crane, 2013) 326 
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- No plano frontal: largura do movimento no lado de trabalho (lado da mastigação) e 329 

balanceio (lado contralateral à mastigação) – Piancino 2012 330 

 331 
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 332 

 333 

 334 
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Sequencia mastigatória: constituída por todos os ciclos mastigatórios desde a apreensão do 335 

alimento até sua deglutição 336 

- Duração total 337 

- Frequencia mastigatória (Hz) 338 

- Velocidade total 339 

- Trajetória total percorrida: deslocamento 3D (x,y e z) 340 

-  Analisar a variabilidade interciclo: deslocamento vertical da mandíbula e cranio (aberturas 341 

mínimas e max ), deslocamento lateral; duração do ciclo e suas fases, velocidade de abertura e 342 

fechamento 343 

 344 

 345 

 346 

 347 

Variáveis EMG 348 

- Analisar o repouso mandibular em base line, após aplicação e follow up 349 
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- Analisar as fases on (ativação de masseter durante a apreensão do alimento entre os dentes – 350 

pausa oclusal) e fase off (abertura ) do ciclo mastigatório em base line, após aplicação e follow up 351 

- Analisar duração (ms)  da ativação de masseter e ECM durante a fase on do ciclo 352 

mastigatório 353 

- Analisar a ativação muscular masseter e ECM (RMS e pico – Piancino, 2012) durante as 354 

fases on e off 355 

- Analisar a simetria da ativação muscular dos pares de músculos por meio do POC (índice 356 

que mostra a forma total da onda de ativação muscular em função do tempo demonstrado por meio 357 

de um % de sobreposição da envoltória linear do RMS (normalizado) durante a mastigação (RIES 358 

2008) 359 

-“For each muscle record about 1 second of the muscle in a relaxed state. It may help to have 360 

the person see the EMG to be certain there is no voluntary activity. Then have the person perform a 361 

maximal or near maximal isometric contract for about 2 seconds. Compute the root-mean-square 362 

values for the relaxed and the middle 1 second of the maximal and the divide (S/N = max/relax). 363 

Convert to decibels (20 log10 S/N) and report for each muscle. Simple. You could record both relax 364 

and signal in one trial; then select the regions.” 365 
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 366 

- Normalizar atividade EMG pelo pico ou por Base line (Svenson 2013)????? 367 

 - Plotar a atividade  EMG de masseter e ECM em relação aos movimentos de elevação e 368 

depressão da mandíbula e crânio (fases mov mandibular e crânio x ativação masseter e ECM) 369 

durante o ciclo mastigatório = Sincronia de ativação EMG masseter e ECM?? 370 

 371 

 372 

Modelo Dinâmico  373 
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Para o desenvolvimento de um modelo matemático que possa representar o comportamento 374 

dinâmico da ,....... com comparação de sexo possui um alto grau de complexidade (quadro típico de 375 

sistemas fisiológicos).  Com isso, o uso da metodologia descrita na introdução desse artigo e 376 

considerando restrições como foco específico de análise – que são amplitude e pressão. O modelo 377 

aplicável para análises durante ................................. nesse sistema, visando um estudo não 378 

paramétrico de modo analisar dinâmica desse sistema bio-inspirado e correlacionar com uma 379 

assinatura digital do paciente que realizara exames contínuos para verificar se há alguma alteração ao 380 

longo do tempo. 381 

 O fenômeno do modelo que permite apresentar a dinâmica do sistema, em termos das variáveis 382 

capturadas são a pressão na laringe convertida em dado acústico que representa respectivamente: i) 383 

força transmitida ao bolo alimentar das paredes sentido horizontal da laringe para alimentos líquidos 384 

(água) e para alimentos sólidos (bolacha de sal). A fim de facilitar a modelagem serão feitas as 385 

seguintes hipóteses simplificadoras: a) a parede da laringe é suposta uniforme ao longo do 386 

comprimento; b) o bolo alimentar é um parâmetro concentrado; c) os elementos mecânicos inerentes 387 

desse sistema possuem valores desprezíveis em relação ao alimento ingerido; d) o movimento 388 

analisado é translacional em x – sem deflexões, vibrações, distúrbios; e) a influência dos órgãos 389 

circundantes é desprezada; f) o valor da saída atual depende não somente das entradas atuais mas 390 

também de seus valores passados. Há causalidade do sistema, que implica o fato de as funções de 391 

transferência identificadas serão bipróprias ou estritamente próprias.  392 

Nesse trabalho, a identificação de um sistema pode ser entendida como o processo pelo qual se 393 

determina o modelo dinâmico a partir da análise de dados experimentais. Consiste ainda no 394 

estabelecimento da experiência da identificação, na determinação de uma formulação apropriada de 395 

um modelo acoplado com seus parâmetros, e em um procedimento final de validação do modelo. O 396 

método de identificação usado nesse artigo lida com o problema de se construir o modelo dinâmico 397 
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de um sistema biológico que se deseja estudar, a partir da observação dos seus dados de entrada e 398 

saída.  399 

Aparecendo aqui estimulado por sinais externos, ingestão de líquido ou sólido, que podem ser 400 

controlados pelo usuário a entradas u(t), enquanto os que não podem ser manipulados são chamados 401 

de distúrbios ou perturbações v(t) – nesse modelo desprezado. Os sinais em que o observador está 402 

interessado são chamados de saídas y(t). As quatro etapas principais da metodologia empregada nos 403 

dados observados ao modelo identificado da deglutição por meio da análise acústica são: i) Aspectos 404 

práticos; ii) Dados de entrada e saída; iii) Família de modelos de estrutura; e iv) Procedimentos de 405 

validação. 406 

Aspectos práticos 407 

Etapas inicias aplicadas no processo de obtenção do modelo: a) observação dos dados – em que se 408 

estima a ordem do sistema; b) simulação do modelo com a entrada e comparar a saída simulada com 409 

a saída medida; c) verificar se há mais sinais que afetam significativamente a saída (perturbações); e 410 

d) analisar se algumas não-linearidades importantes foram negligenciadas, e recorrer à física do 411 

sistema para descobrir se alguns dos sinais medidos estão sujeitos a transformações não-lineares.  412 

Dados de entrada e saída 413 

A obtenção de dados de entrada foi executada com a .................... 414 

Procedimentos de validação 415 

Para validação do modelo foi aplicada as seguintes etapas: i) teste com dados de validação (dados 416 

que não foram usados para estimar o modelo), na simulação ou na predição – para reproduzir a saída. 417 

Através de inspeção visual dos resultados verificou-se se o ajuste foi satisfatório. A validação 418 

também foi realizada submetendo-se o sistema identificado ao mesmo conjunto de entradas utilizadas 419 

no processo de identificação, e medindo-se a distância entre as saídas. 420 
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 421 

Results 422 

O consumo médio de corrente do circuito é de aproximadamente 50 mA (checar), enquanto 423 

que o valor máximo que o CI utilizado pode fornecer é de 200mA (checar). 424 

 425 

À medida que for sendo utilizada, o valor de tensão da bateria decrecerá. A princípio, isso não 426 

afeta seu comportamento, mas em algum momento esse valor de tensão não será mais suficiente 427 

para garantir que o CI utilizado funcione como esperado. Dessa forma, foi observado que em um 428 

valor próximo de 1.6V (checar?) o circuito começa a vibrar, independente do sensor estar 429 

pressionado ou não. 430 

 431 

(Analisar se o QTC vai funcionar como uma chave msm para o reset do CI) 432 

 433 

O circuito foi colocado dentro de uma patola com 6.2 cm de comprimento, 4.2 cm de largura 434 

e 2.5 cm de altura, como mostrado na Figura 3 a seguir. Com o intuito de impedir que haja 435 

desperdício da bateria quando o circuito não estiver sendo usado, uma chave de liga/desliga foi 436 

adicionada. 437 

O resultado disso é mostrado nas Figuras 4 e 5. O molde apresentou uma consistência 438 

semelhante a uma placa convencional de silicone, mas muito mais maleável. Houve a formação de 439 

bolhas em alguns pontos, mas nenhum buraco. 440 
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[Figure 4] 441 

 442 

Modelo matemático por identificação computacional 443 

 444 

Discussion 445 

Discussão 446 

O circuito apresentou baixo consumo e, por causa da bateria utilizada, possui um longo tempo 447 

de vida. Além disso, a corrente que é exigida para o funcionamento está dentro do que pode ser 448 

fornecido pelo CI 555. A fato de o circuito começar a vibrar sozinho quando a bateria estiver abaixo 449 

de determinado valor pode ser usado para indicar quando a mesma deve ser recarregada. 450 

 451 

O molde de látex, por causa de sua maleabilidade, pode ser usado sem desconforto. O fato de 452 

haver alguma bolhas formadas em seu corpo não é um fator de grande importância para esse 453 

projeto, visto que o importante aqui é que o molde não se rompa. Os procedimentos relativos à 454 

produção do molde de látex podem gerar resultados melhores se a espatulação e as proporções do 455 

alginato forem acertados, mas isso não é muito importante para a presente aplicação. 456 

 457 

Devido ao som produzido pelo Buzzer, foi proposto que um potenciômetro fosse introduzido. 458 

Esse componente extra poderia fazer o controle do volume do apito, dando a possibilidade ao 459 

médico dentista de controlá-lo. 460 

 461 
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(Discussao sobre o posicionamento do sensor na boca) 462 

 463 

(Discutir o uso de placas que nao sejam resilientes(?)) 464 

Com a finalização do primeiro protótipo e com o estudo realizado a respeito do bruxismo, 465 

observou-se que uma das melhores formas de tratamento de determinados distúrbios é a correção de 466 

hábitos errôneos e a reeducação. A solução encontrada foi um feedback em tom de alerta quando 467 

ocorrer pressão entres os dentes. O alerta é apresentado de três maneiras distintas, estimulando o 468 

paciente em tratamento a liberar pressão. São elas: sinal sonoro, sinal sensitivo (vibracal) e sinal 469 

luminoso. 470 

 471 

 O circuito apresentou baixa complexidade, facilitando assim a sua reprodução, que é um 472 

dos requisitos do projeto. Além de apresentar um layout reduzido, facilitando o uso do paciente e 473 

tornando o uso sem incômodo. Dessa forma, o projeto atendeu o seu objetivo, visto que o briquismo 474 

ocorre de forma involuntária. Ou seja, o paciente muitas vezes não é capaz de  perceber sua forte 475 

mordedura. O dispositivo causa certo incômodo ao paciente, fazendo com que este perceba o 476 

apertamento dental. Logo, o usuário irá liberar a mordedura. 477 

 478 

 A repetição desse procedimento fará com que haja uma reeducação ao paciente, 479 

possibilitando o tratamento do briquismo. Como isso, certas consequências oriundas dos distúrbio 480 

na mastigação podem ser evitadas. A proposta de modelagem da mordedura irá ampliar a 481 

possibilidade de um estudo intensivo, e ainda uma análise mais aprofundada de cada paciente, 482 

facilitando o tratamento adequado. 483 

 484 
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 485 

 486 

 487 

 488 

 489 

 490 

 491 

 492 

 493 

 494 

 495 

 496 

 497 

 498 
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Diante da dimensão dos resultados discutidos, a contribuição deste estudo residiu na 499 

implementação da avaliação da deglutição, por meio de dados acústicos – mecânicos não–invasivos 500 

permitindo uma análise da dinâmica comportamental do sistema identificado. Em avaliações 501 

diagnósticas e reabilitações das disfagias pode-se usar técnicas que geraram sistemas com 502 

características de desempenho que estejam dentro da margem do perfil do sujeito, como nesse 503 

trabalho ............................., que possui sinais primários e suaves de disfagia difícil de mapear.   504 

Neste sentido, o sinal vocal concretiza-se como um importante artefato para realizar análise da 505 

função da deglutição pode colaborar no processo de levantamento de hipóteses relacionadas a 506 

disfagia. Desta forma, salienta-se a importância de uma abordagem integrada dos mecanismos de 507 

captura de dados sonoros não invasivos e simplista da perspectiva clínica (pode ser feita por uma 508 

clínica fonoaudiológica) uso de elementos classificadores como redes neurais primário e o uso de 509 

técnicas de identificação para obtenção de modelos matemáticos que mostrem a dinâmica vocal do 510 

processo de deglutição. Com esse último resultado as análises dinâmicas de sistemas podem ser 511 

usadas para se correlacionar dinâmica instável a disfunção ou dinâmica caótica a um quadro clínico 512 

neurológico instalado e com pouco manifestação (fase inicial). Assim o uso de redes neurais 513 

associadas a ferramental matemático da identificação de sistemas permitiu conhecer o mecanismo da 514 

deglutição facilitando assim, o diagnóstico e condutas, respeitando as possibilidades e limitações do 515 

trabalho. 516 

Ressalta-se que esse trabalho tem uma continuidade e esse estudo irá evoluir com as etapas 517 

seguintes, tais como: aprimoramento da ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; criação de uma interface web para que o 518 

profissional da saúde possa acompanhar cada paciente de maneira remota e individual................... 519 
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 585 

Figura 1: Diagrama de blocos, desenhado usando o software xxxxxxx), que descreve em termos de 586 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, utilizada no processo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 587 

 588 

 589 

 590 

 591 

 592 

Figura 2: Layout da placa de circuito impresso, desenhado usando o software Proteus 7.8 SP2  593 
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 594 

Figura 3: Disposição dos componentes da placa de circuito impresso, desenhado usando o software 595 

Proteus 7.8 SP2. 596 

 597 

 598 

Figura 4: Circuito finalizado, já embarcado na patola. 599 

 600 
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 601 

 602 

 603 

Modelo de arcada dentária com o molde de látex. 604 
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 605 

Molde de látex no qual será embutido o sensor de pressão. 606 

  607 

Figura 2:  Imagem dos dispositivos usados no experimento: A - computador; B é o microfone de 608 

garganta; e C é o botão do microfone que permite a liberação do canal possibilitando a gravação, a 609 

imagem do sujeito ingerindo 180 ml de água e pressionando o botão de liberação do canal do 610 

microfone durante a gravação do áudio. 611 


