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RESUMO 

Salles AG. Avaliação do efeito da toxina botulínica no lado são em pacientes 
com paralisia facial de longa duração [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 82p. 

 
INTRODUÇÃO: A paralisia facial de longa duração cursa com déficit funcional 
e estético, responsáveis por distúrbios psicológicos e prejuízo na qualidade de 
vida. Mesmo técnicas cirúrgicas modernas de reanimação conseguem 
restabelecer apenas parcialmente a movimentação emocional e a simetria 
entre as hemifaces. A toxina botulínica tipo A provoca paralisia muscular 
flácida reversível, corrigindo desequilíbrios entre músculos agonistas 
hipoativos e antagonistas relativamente hiperativos. Não há na literatura 
séries padronizadas com mais de 10 pacientes com paralisia facial tratados 
por meio da aplicação de toxina botulínica no lado são a fim de obter maior 
simetria na dinâmica facial na região da boca. MÉTODOS: Este estudo 
prospectivo teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento adjuvante com 
toxina botulínica no lado são de 25 pacientes com paralisia facial de longa 
duração, previamente tratados cirurgicamente. O tempo de seguimento foi de 
6 meses. Foram métodos de avaliação escala clínica padronizada, grau de 
satisfação do paciente, Índices de Função Física (IFF) e de Bem-Estar Social 
(IBES) e eletromiografia de superfície. A dose total de toxina botulínica variou 
de 15 a 69 U, média 37,9 ± 5,4 U. Dezesseis pacientes apresentaram efeitos 
adversos com duração média de 14,1 ± 7,3 dias, incluindo dificuldade para 
articular palavras, beber, mastigar e se adaptar à redução do sorriso. 
RESULTADOS: 1) Houve redução significante da assimetria entre as 
hemifaces, de 48,4% após 1 mês e 16,8% aos 6 meses. O ganho de simetria 
após 1 mês ocorreu em decorrência da diminuição do movimento do lado são, 
combinada à melhora da avaliação do lado paralisado. Aos 6 meses, com a 
perda do efeito clínico da toxina botulínica, a nota do lado são voltou a ser 
semelhante à do pré-tratamento. A redução de assimetria nessa fase ocorreu 
devido à melhora significante do lado paralisado em relação ao pré-
tratamento. 2) A avaliação subjetiva do paciente em relação à simetria 
apresentou aumento significante, 1 mês e 6 meses em relação ao pré-
tratamento. 3) Houve aumento do IFF ao longo do tempo, porém não 
significante. O IBES apresentou aumento significante aos 6 meses, 
comparado ao pré-tratamento. 4) Um mês após a aplicação, o efeito da toxina 
botulínica levou à diminuição significante do potencial de ação do lado não-
paralisado. Após 6 meses, o valor voltou a ser semelhante ao do pré-
tratamento. CONCLUSÕES: O tratamento proposto permitiu, com técnica 
minimamente invasiva, obter melhor simetria facial estática, evidenciada pela 
posição do ângulo da boca, do filtro labial, dos sulcos nasogenianos, do nariz 
e do supercílio, e melhor simetria dinâmica, principalmente ao sorrir, falar, na 
exposição dos dentes e na movimentação facial como um todo. Mesmo após 
a perda do efeito clínico da droga aos 6 meses, houve 18% de melhora da 
avaliação clínica do lado paralisado em relação ao pré-tratamento, e melhora 
dos índices de satisfação e qualidade de vida dos pacientes. 
Descritores: 1. Toxina botulínica tipo A   2. Paralisia facial   3. Assimetria 
facial/terapia   4. Qualidade de vida   5. Eletromiografia 

 



 

SUMMARY 

Salles AG. Evaluation of the botulinum toxin effect in the healthy side of 
patients with long-standing facial paralysis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 82p. 

 
INTRODUCTION: Long-standing facial paralysis presents with functional and 
aesthetic deficits, which are responsible for psychological disturbances and 
life quality impairment. Even after modern facial reanimation surgical 
techniques, the emotional movement and the symmetry of the hemifaces is 
only partially restablished. Botulinum toxin type A causes reversible flacid 
muscle paralysis, thus correcting imbalances among hypoactive agonists and 
relatively hyperactive antagonists. There are no standardized series in the 
literature with more than 10 facial paralysis patients treated with botulinum 
toxin injection in the non-paralysed side in the mouth area, with the objective 
of obtaining better dynamic facial symmetry. METHODS: This prospective 
study had the objective of evaluate, with 6 months follow-up, the effects of 
the adjuvant treatment using botulinum toxin in the healthy hemiface of 25 
patients with long-standing facial paralysis, previously treated surgically. The 
methods of evaluation were a standardized clinical scale, the patient’s 
degree of satisfaction, the Physical Function and Social/well-being Function 
subscales of the Facial Disability Index and surface electromyography. Total 
botulinum toxin dose varied from 15 to 69 U, mean 37,9 ± 5,4 U. Sixteen 
patients presented adverse effects with mean duration time 14,1 ± 7,3 days, 
including difficulty in speaking, drinking, eating and adapting to the reduced 
smile. RESULTS: 1) There was significant reduction of facial asymmetry, of 
48,4% at 1 month and of 16,8% at 6 months post-treatment. The better 
symmetry 1 month post-treatment was consequent to reduced movement on 
the non-paralysed side combined to better evaluation on the paralysed side. 
At 6 months, the non-paralysed side had similar grading than that of pre-
treatment, showing absence of clinical effect of the toxin. At this time, the 
asymmetry reduction was due to significant increase in the evaluation of the 
paralysed side in relation to the pre-treatment. 2) Patient’s satisfaction with 
facial symmetry showed significant increase, 1 month and 6 months post-
treatment. 3) The Physical Function Index increased, but not significantly. 
The Social/well-being Function Index showed significant increase at 6 
months compared to pre-treatment. 4) There was significant decrease in the 
action potential of the non-paralysed side one month post-injection of the 
botulinum toxin. After 6 months, the value returned to baseline. 
CONCLUSIONS: The proposed treatment allowed, with minimally invasive 
technique, better facial symmetry at rest, evidenced by better mouth, nose 
and brow position, and on facial movement as a whole, especially when 
smiling, speaking or exposing teeth. Even after the loss of the clinical effect 
of the drug at 6 months, there was an 18% increase in the clinical evaluation 
of the paralysed side in relation to pre-treatment, and increase in the 
satisfaction and quality of life indexes. 

Descriptors: 1. Botulinum toxin type A   2. Facial paralysis   3. Facial 
asymmetry/therapy   4. Quality of life   5. Electromyography 
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O sétimo nervo craniano controla 17 músculos, responsáveis pelos 

movimentos e expressões da face. A paralisia facial representa a manifestação 

final de diversas anormalidades e enfermidades. Foram descritas mais de 75 

etiologias possíveis, agrupadas dentro das seguintes categorias principais: 

congênita, traumática, neurológica, infecciosa, metabólica, neoplásica, tóxica, 

iatrogênica e idiopática. Independentemente da etiologia, a paralisia facial se 

caracteriza por diminuição ou ausência da mímica facial, alteração na fala, 

perda de saliva e impossibilidade de assobiar ou inflar as bochechas1. 

Os músculos da face têm dupla função, controlar os esfíncteres das 

pálpebras e da boca e transmitir as emoções humanas. Dessa forma, 

servem como cobertura e proteção para a cavidade oral e os globos 

oculares, desempenham funções estomatognáticas, e ainda permitem as 

diversas expressões faciais, através de diferentes graus de contração 

muscular. Os músculos da face são envolvidos pela fáscia superficial, que se 

fixa por meio de septos fibrosos na derme. A fáscia atua como transmissora, 

mesclando as contrações dos variados músculos faciais que se interdigitam, 

permitindo muitas possibilidades de variações sutis nas expressões 

humanas1-3. As vias neurais que associam as emoções humanas, originadas 

no lobo frontal, com o movimento facial involuntário correspondente não são 

ainda bem conhecidas1. 
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O tratamento da paralisia facial depende da causa, do tempo de 

evolução, da intensidade dos sintomas e da altura da lesão do nervo, e 

pode incluir cirurgia, drogas e terapia miofuncional de reabilitação. A 

paralisia de Bell (idiopática) pode evoluir com recuperação funcional 

espontânea em certo número de casos, porém a maioria das demais 

etiologias necessita abordagem cirúrgica. Em casos de lesão recente do 

nervo facial, o mesmo pode ser reparado por técnica microcirúrgica, seja 

por meio de sutura direta ou enxerto de nervo, direcionando 

apropriadamente a maioria dos axônios a fim de reduzir a freqüência de 

movimento em massa, discinesia e fraqueza muscular1,4. 

Nos casos de paralisia facial com mais de um ano de evolução, o 

longo tempo decorrido desde a lesão nervosa provoca atrofia da 

musculatura da mímica e, portanto, não mais se espera recuperação 

funcional aceitável. A partir dessa fase, a paralisia é denominada “de longa 

duração” e necessita a realização de transferência muscular para a região 

para se obter reanimação1,4-8. A literatura tem demonstrado que diferentes 

técnicas cirúrgicas devem ser combinadas a fim de melhor reabilitar a 

hemiface paralisada e controlar a hiperatividade do lado são4. O transplante 

muscular microcirúrgico associado ao enxerto transfacial de nervo é 

considerado, atualmente, a melhor opção para a reanimação do terço médio 

da face. De 26 pacientes tratados com essa técnica cirúrgica na Disciplina 

de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP), 16 apresentaram algum grau de movimentos emocionais 

após um ano. Mesmo nesses casos, o movimento obtido é quase sempre 
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mais fraco que o do lado normal, mais grosseiro, não refinado e associado a 

discinesia. Quatorze pacientes dessa série persistiram com o desvio do filtro 

labial para o lado são8,9. 

Enquanto o movimento intencional ou aos comandos pode ficar 

próximo ao normal, não há, na atualidade, nenhuma técnica de reanimação 

facial que permita restaurar o movimento natural e espontâneo das 

expressões e a força motora completa, com sincronicidade e simetria 

perfeitas, especialmente quando o estímulo emocional é rápido e forte. A 

persistência desse déficit na resposta emocional humana e a assimetria entre 

os dois lados da face permanecem como estigmas da paralisia facial1,4. 

O lado paralisado apresenta, em geral, apagamento do sulco 

nasogeniano, depressão do ângulo da boca, queda do supercílio, ausência 

de rugas frontais, lagoftalmo, ectrópio, entre outros sinais. Por outro lado, na 

hemiface não paralisada, há freqüentemente hiperatividade muscular, 

causada pela ausência de antagonismo da musculatura contralateral. Devido 

a esse desequilíbrio, alguns pacientes apresentam desvio do nariz e do filtro 

labial para o lado não-paralisado, mesmo em repouso. A assimetria é 

acentuada especialmente durante a movimentação da mímica facial. Ao 

sorrir, por exemplo, o lado normal puxa um canto da boca para cima, 

enquanto no lado paralisado o ângulo da boca fica geralmente deslocado 

para baixo8. Outros sinais tornam-se mais evidentes após os 40 anos de 

idade, pelo aparecimento ou piora das rugas frontais, glabelares, 

periorbiculares e periorais do lado são, enquanto no lado paralisado há 

flacidez mais acentuada, e geralmente ausência de rugas4. 
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O déficit funcional e estético é responsável por distúrbio psicológico e 

prejuízo para a qualidade de vida. Por essa razão, é freqüente que os 

pacientes solicitem melhoria estética mesmo após reconstrução funcional 

satisfatória. A aparência da face afeta profundamente a auto-estima, aspecto 

que tem recebido recentemente maior atenção por parte dos profissionais 

envolvidos no tratamento do paciente4,10-12. 

 Os resultados clínicos observados com a utilização da toxina botulínica 

tipo A desde a década de 80 logo sugeriram a possibilidade de sua utilização 

para melhorar a simetria de pacientes com paralisia facial. A toxina botulínica 

é um tratamento farmacológico local para a hiperatividade muscular, 

potencialmente corrigindo desequilíbrios entre músculos agonistas hipoativos 

e antagonistas relativamente hiperativos13. Dessa forma, a injeção de toxina 

botulínica tipo A no lado não-paralisado pode melhorar temporariamente a 

simetria facial e, conseqüentemente, a qualidade de vida4,14-17. 

A toxina botulínica, obtida pela cultura da bactéria anaeróbica 

Clostridium botulinum, bloqueia a liberação de acetilcolina nas junções 

neuromusculares. Causa paralisia muscular flácida reversível, aparentemente 

sem dano a longo prazo para o músculo ou o nervo. A absorção sistêmica é 

mínima, não causando efeitos colaterais sistêmicos13,18-20. 

 Em 1978, Scott conduziu os primeiros estudos clínicos pilotos nos 

Estados Unidos com a aprovação do “Food and Drug Administration” (FDA), 

publicando resultados preliminares no tratamento de estrabismo com toxina 

botulínica em 198021. Em seguida, investigou os efeitos da toxina botulínica 

em casos de nistagmo, espasmos hemifaciais, torcicolo espasmódico e 
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espasticidades de membros inferiores. Desde então, a toxina botulínica tipo 

A passou a ser opção de tratamento para blefaroespasmo e várias 

patologias neuromusculares22-25. 

 O primeiro relato de uso da toxina botulínica do tipo A com finalidade 

estética, que envolve a aplicação em músculos sem alteração funcional, foi 

publicado pelo casal Carruthers em 1990. Foi descoberto como uma 

casualidade, observando-se a melhora do aspecto de rugas glabelares após 

o tratamento de uma paciente com blefaroespasmo25,26. Ao enfraquecer a 

contração muscular hiperativa, a toxina botulínica provoca aplanamento da 

pele da face com melhora da aparência estética20. 

Em dezembro de 1989, a toxina botulínica do tipo A Botox®∗ foi 

aprovada pelo FDA para o tratamento de estrabismo e blefaroespasmo 

associado a distonias, incluindo blefaroespasmo essencial e em distúrbios 

do nervo facial, para pacientes acima de 12 anos de idade13,18,20,25. O 

tratamento de rugas glabelares hipercinéticas com finalidade estética foi 

autorizado nos Estados Unidos em 2002, e o tratamento de hiperidrose 

axilar, em julho de 200427. No Brasil, a bula aprovada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o Botox® registra como indicações “o 

tratamento do estrabismo e blefaroespasmo associado com distonia, 

incluindo blefaroespasmo essencial benigno ou distúrbios do 7o nervo em 

pacientes com idade acima de 12 anos. Botox® é também indicado para o 

tratamento de distonia cervical, espasmo hemifacial, espasticidade muscular, 

linhas faciais hipercinéticas e hiperidrose focal palmar e axilar” 28. 

                                                 
∗ Allergan Incorporated, Irvine, Califórnia, Estados Unidos 
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 As toxinas botulínicas são o agente causal da doença botulismo, um 

tipo potencialmente fatal de envenenamento alimentar. A dose letal dessas 

neurotoxinas é 10-9 g/kg de peso corporal, sendo a substância mais tóxica de 

ocorrência natural20,29. Para um homem adulto, a dose letal seria de 

aproximadamente 25 a 35 frascos de Botox® com 100 U cada13,18. 

A bactéria Clostridium botulinum tem oito sorotipos (A, B, Cα, Cβ, D, 

E, F e G) que produzem sete neurotoxinas distintas, similares em sua 

estrutura e função, porém que diferem entre si no sítio receptor nos 

neurônios, no mecanismo de ação celular, na potência e na duração do 

efeito. A do tipo A é a mais potente e de efeito mais duradouro, sendo 

convencionalmente a comercializada com finalidade terapêutica. As toxinas 

botulínicas consistem em complexos protéicos que incluem a subdivisão 

neurotóxica, com aproximadamente 150 kDa, e uma ou mais proteínas não 

tóxicas que correspondem a cerca de 70% da massa total. Essas proteínas 

têm a função de proteger a molécula da toxina, e podem ou não ter atividade 

de hemaglutinação19,20,25,30. 

Estudos sugerem que a toxina entra nas terminações nervosas por 

endocitose após a ligação aos receptores da membrana pré-sináptica, e então 

age como uma endoprotease dependente de zinco que rompe alguns 

peptídeos necessários para a liberação das vesículas de acetilcolina13,20,30. 

Todas as toxinas terminam por inibir a liberação de acetilcolina na junção 

neuromuscular, produzindo assim denervação química efetiva, tanto nos 

músculos estriados, com conseqüente paralisia muscular, quanto nas 

terminações nervosas autonômicas de glândulas écrinas e músculo liso, 
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explicando o tratamento da hiperidrose, por exemplo19,20,25. Essa ação pode 

levar duas semanas para atingir o efeito clínico completo. A função começa a 

retornar após cerca de 3 meses, sendo geralmente normal após 6 meses13,20,31. 

Estudos histológicos em modelos animais e em humanos não 

encontraram evidências sugerindo alteração muscular ou nervosa definitiva. 

As alterações observadas são transitórias e reversíveis, seguindo o padrão 

observado após axonotomia. Incluem a formação de “sprouts” ou brotamentos 

no axônio pré-terminal com múltiplas projeções para a junção neuromuscular 

(JNM)32-35. Apesar de alguns autores terem encontrado “sprouts” persistentes 

até 3 anos após a injeção32, estudos recentes indicam que eles sejam 

eliminados a partir do 63o dia após a aplicação. No 91o dia ocorre o 

restabelecimento da condução do estímulo nervoso pela JNM original, com 

retração total dos “sprouts” 30,34. Na fibra muscular, observa-se a formação de 

novos receptores de acetilcolina e placas motoras, que são, posteriormente, 

eliminados, com a regeneração da JNM. Outros sinais de denervação ou 

atrofia neurogênica incluem a dispersão das mitocôndrias e aumento da 

atividade da acetilcolinesterase ao longo da fibra muscular, seguido pela 

atrofia da fibra e aumento na atividade enzimática lisossomal nas primeiras 12 

semanas. Após 3 meses, essas alterações estão revertidas, com início de 

recuperação da espessura normal da fibra muscular. Cinco meses após a 

aplicação, a única alteração residual presente é a disposição das 

mitocôndrias. Não foram observadas denervação permanente ou atrofia 

muscular em biópsias realizadas 6 meses após a última aplicação de toxina 
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botulínica em pacientes tratados por distonias ou espasticidades com altas 

doses, repetitivamente e por período prolongado13,31. 

Em pacientes com distonia cervical, a prevalência de resistência clínica 

à ação da toxina botulínica na forma de anticorpos neutralizantes é menor que 

5%. Entretanto, todos os casos descritos ocorreram com a antiga fórmula de 

Botox®, utilizada até 1997, que continha quantidade de proteína 80% maior 

que a atual. O risco aumenta com doses repetidas e acima de 300 U. Uma 

unidade é a quantidade de toxina que, injetada por via intraperitoneal, leva a 

óbito 50% (DL50) dos animais de um modelo experimental padronizado. A 

atividade paralítica no camundongo é a forma de medir a potência das 

diferentes toxinas botulínicas disponíveis no mercado20. 

São contra-indicações absolutas ao uso da toxina botulínica doenças 

do nervo periférico motor ou disfunções neuromusculares como miastenia 

gravis, esclerose lateral amiotrófica e síndrome de Lambert-Eaton, infecção 

local, gravidez, lactação e hipersensibilidade conhecida a ingredientes da 

formulação, como a albumina. Contra-indicações relativas incluem distúrbios 

de coagulação, uso de anticoagulantes, paciente não-colaborativo, estado 

mental instável, expectativas não-realistas25, e uso de certas medicações, 

tais como aminoglicosídeos, penicilamina ou bloqueadores de canais de 

cálcio, que podem potencializar os efeitos da droga20. 

As complicações são raras, dose-dependentes, reversíveis e de 

intensidade leve. Não há relato de efeitos colaterais de longo prazo ou riscos 

à saúde relacionados ao uso por indicação estética. Reações locais de curta 

duração no sítio de injeção incluem dor, edema, eritema, equimose, cefaléia 
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e hipoestesia. Complicações anatômicas e funcionais específicas 

relacionadas ao enfraquecimento excessivo dos músculos-alvo ou dos 

músculos adjacentes ao local de aplicação incluem queda do supercílio, 

ptose da pálpebra superior, diplopia e entrópio após tratamento do terço 

superior da face, sorriso assimétrico, incompetência do esfíncter oral e 

dificuldade para falar após tratamento da região inferior da face, disfagia e 

fraqueza dos músculos flexores do pescoço após tratamento do platisma, e 

fraqueza da musculatura intrínseca da mão após tratamento de hiperidrose. 

Complicações também podem estar relacionadas a erro técnico por falta de 

treinamento do médico e uso de dose inapropriada20,25,36. 

Reações generalizadas que ocorreram de forma idiossincrásica 

incluem náusea, fadiga, cefaléia, mal-estar, sintomas gripais e “rashes” 

cutâneos em locais distantes da injeção20. Fraqueza muscular e alterações 

de transmissão neuromuscular sem repercussão clínica foram observadas 

por eletromiografia em sítios distantes do local injetado, provavelmente 

decorrentes de difusão de pequena quantidade de toxina para a circulação 

sangüínea37. Relata-se uma paciente que apresentou paladar metálico após 

a injeção de toxina botulínica com finalidade estética em três tratamentos 

seguidos, com duração de 10 a 15 dias em cada ocasião38. 

O uso de toxina botulínica na musculatura normal contralateral, com 

finalidade de obter maior simetria durante a movimentação da face, foi 

descrito pela primeira vez no tratamento de paralisia do ramo frontal do 

nervo facial pós-ritidoplastia14. 
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Em 1992, BORODIC et al.39 publicaram série de seis pacientes 

tratados por espasmos hemifaciais, nos quais se fez a injeção de toxina 

botulínica no terço médio da face também do lado são, a fim de evitar causar 

assimetria iatrogênica, efeito adverso freqüente em outras séries de 

tratamento de espasmos hemifaciais com o medicamento40,41. 

Desde então, surgiram na literatura alguns relatos de caso e 

pequenas séries não padronizadas, com diferentes marcas de toxina 

botulínica e doses variadas, referentes à aplicação no lado são de pacientes 

com paralisia facial ou paralisia isolada do ramo marginal da mandíbula, a 

fim de obter maior simetria na dinâmica facial. Nenhuma dessas séries 

apresenta casuísticas com mais que 10 pacientes tratados na região ao 

redor da boca. Também não encontramos critérios para tratamento, técnica 

detalhada de aplicação, ou avaliação crítica de resultados15-17,42-44. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do tratamento 

adjuvante com toxina botulínica no lado não-paralisado em 25 pacientes com 

paralisia facial de longa duração, analisando-se a simetria facial, o grau de 

satisfação e qualidade de vida do paciente e a medida do potencial de ação 

em terço médio e inferior da face como critérios para a avaliação do 

tratamento proposto. 
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2.1 CASUÍSTICA 

 

 Foi realizado estudo prospectivo com 25 pacientes do Ambulatório de 

Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com paralisia facial de longa 

duração, acompanhados durante o ano de 2005. 

 Foram incluídos pacientes com paralisia facial unilateral com mais de 

dois anos desde o início dos sintomas (“longa duração”), já submetidos a 

tratamento cirúrgico e que apresentavam assimetria facial em repouso e/ou 

movimento ao exame clínico. Foram excluídos pacientes com menos de 16 

anos de idade, mulheres gestantes ou em fase de amamentação, portadores 

de distúrbios neuromusculares, hipersensibilidade à albumina, infecções, 

doenças sistêmicas graves e déficits de cognição, pacientes em uso de 

medicações anti-coagulantes, aminoglicosídeos e bloqueadores de canais 

de cálcio, pacientes com assimetria decorrente de deformidades 

craniofaciais, paralisias espásticas, paralisias restritas ao terço superior da 

face e pacientes que tivessem sido submetidos a tratamentos cirúrgicos de 

reanimação facial há menos de 12 meses. 

 Os pacientes e seus responsáveis, no caso dos menores de 18 

anos, foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, os possíveis 
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benefícios e malefícios, e assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido específico aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do HCFMUSP sob o 

número 892/04. 

Dados de identificação, idade, sexo, tempo de paralisia facial até o 

tratamento atual, lado acometido, etiologia e tratamentos realizados 

previamente foram registrados em protocolos individuais (Anexo A). As 

informações colhidas de todos os pacientes encontram-se reunidas no 

Anexo B, Tabela 1. 

 Dos 25 pacientes acompanhados, 20 eram do sexo feminino e cinco 

do sexo masculino. A faixa etária variou de 16 a 62 anos, com média de 

33,6 ± 5,1 anos. O intervalo de tempo decorrido desde o início dos sintomas 

da paralisia facial e o início do presente estudo variou de 2 a 38 anos, com 

média de 14,8 ± 4,9 anos. O lado paralisado foi o direito em 12 pacientes e o 

esquerdo em 13. 

A distribuição de acordo com a etiologia encontra-se no Gráfico 1. 

Dos 13 pacientes com etiologia tumoral, cinco foram neurinomas de 

acústico, um meduloblastoma, um shwanoma, dois hemangiomas, um 

granuloma de colesterol, um colesteatoma e dois não puderam ser 

identificados. Das seis paralisias idiopáticas, três se iniciaram até os 2 anos 

de idade e três na idade adulta. Três pacientes apresentavam paralisia facial 

congênita. Dos três casos pós-trauma, um foi por ferimento de arma de fogo 

e os demais, por fratura dos ossos da face em acidentes automobilísticos. 
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Gráfico 1 –  Distribuição dos pacientes de acordo com a etiologia da 
paralisia facial – HCFMUSP – 2005 
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 Os pacientes foram submetidos a diversos procedimentos cirúrgicos 

previamente ao presente tratamento, incluindo um enxerto imediato de 

nervo, uma descompressão do nervo facial, 14 enxertos transfaciais do 

nervo sural (“cross-face”) e 14 transplantes musculares microcirúrgicos para 

paralisias de longa duração, sendo estes 13 de músculo grácil e um de 

grande dorsal. Oito casos de lagoftalmo tiveram transposições do músculo 

temporal, cinco apenas para as pálpebras e três para pálpebras e lábios 

simultaneamente. Sete miectomias do zigomático maior foram realizadas 

como tratamento adjuvante, e duas anastomoses hipoglosso-faciais foram 

feitas em outro Serviço. Procedimentos menores incluíram colocação de 

peso de ouro ou enxertos de cartilagem em pálpebra superior (cinco e um, 

respectivamente), sete cantopexias, quatro suspensões estáticas da boca 

com tendão do músculo palmar longo e uma ritidoplastia. Em alguns 

pacientes, mais de um procedimento listado foi realizado. 
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2.2 MÉTODOS 

 

2.2.1 Tratamento com toxina botulínica 

 

 Todos os pacientes haviam sido submetidos à reabilitação com 

manobras miofuncionais por uma mesma fonoaudióloga especializada em 

Motricidade Oral um mês antes do início do presente protocolo. Essa 

reabilitação consistiu de quatro sessões de 20 minutos com freqüência 

semanal, em que foram realizadas manobras intra e extra-orais para 

tonificação muscular do lado paralisado, e manobras de alongamento 

muscular no lado contralateral. Os pacientes foram orientados a realizar as 

manobras em domicílio, diariamente. 

O frasco de 100 unidades de toxina botulínica tipo A1 foi diluído com 2 

ml de soro fisiológico e utilizado no mesmo dia. 

A aplicação de toxina botulínica foi realizada no lado não-paralisado. 

Todos os músculos da mímica facial que estivessem causando 

assimetria foram tratados. A decisão quanto a tratar ou não cada grupo 

muscular baseou-se na avaliação clínica de cada caso, conforme critérios 

descritos na Tabela 2. 

A dose aplicada em cada grupo muscular variou de acordo com o 

quadro clínico do paciente, seguindo faixas de doses estabelecidas em 

projeto piloto anterior e baseadas na literatura disponível42. Quando a 

avaliação clínica constatava força muscular acentuada, utilizava-se dose 

                                                 
1 Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Irlanda 
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mais elevada. A dose por ponto de aplicação variou de 1 a 5 U. Os pontos 

de aplicação podem ser visualizados na Figura 1. 

 

Tabela 2 –  Indicações para tratamento com toxina botulínica no lado não-

paralisado para cada grupo muscular da face – HCFMUSP – 2005 

GRUPO MUSCULAR INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO 

Frontal - As. na posição dos supercílios 

- Rugas frontais em repouso no LNP 

Glabelar - Rugas glabelares em repouso no LNP 

Orbicular dos olhos - As. de rugas periorbitárias em repouso 

Nasal - As. de rugas nasais ao “rosnar” 

Elevadores do lábio superior - As. do SNG (porção superior) ao “rosnar” 

Elevadores do ângulo da boca - As. do sorriso – vetor oblíquo súpero-lateral 

Tração lateral do ângulo da boca - As. do ângulo da boca no vetor de tração 
horizontal 

Orbicular da boca - Desvio do filtro labial para o LNP em repouso

- As. de rugas periorais 

Depressores do lábio inferior - As. de sorriso 

- As. da boca ao “mostrar dentes inferiores” 

Platisma - Movimento exacerbado do platisma do LNP 
ao “mostrar os dentes inferiores” 

NOTA: As. – assimetria, LNP – lado não-paralisado, SNG – sulco nasogeniano. 
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 O músculo frontal foi tratado em 16 pacientes (64%). A dose por 

paciente nesse músculo variou de 6 a 18 U, com média de 10,9 ± 1,3 U. 

Os músculos da região glabelar, o corrugador e o prócero, foram 

tratados em cinco pacientes (20%). A dose por paciente nessa região variou 

de 2 a 10 U, média de 4,9± 3,2 U. 

O músculo nasal foi tratado com 2 U em oito pacientes (32%). 

 

 

Figura 1: Pontos de aplicação da toxina botulínica no lado não-paralisado 

em relação aos músculos da mímica facial. 

NOTA: Os pontos foram demarcados sobre imagem cedida por J. Falcetti Arte e 

Comunicação Médica Ltda. 
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Os músculos ao redor do esfíncter oral foram agrupados de acordo 

com o vetor principal de tração sobre os lábios2. 

O grupo muscular denominado “elevadores do lábio superior” é 

composto pelo levantador do lábio superior e pelo levantador do lábio 

superior e da asa do nariz. A dose por paciente nesse grupo muscular, 

tratado em todos os casos, variou de 3 a 6 U, com média 4,3 ± 0,4 U, por 

meio de um ponto de injeção lateralmente ao nariz, cerca de 3 a 4 mm acima 

da origem do sulco nasogeniano. 

Os músculos zigomático menor, zigomático maior e levantador do 

ângulo da boca, que realizam a tração da boca em vetor oblíquo, látero-

superiormente, compreendem o grupo “elevadores do ângulo da boca”. 

Foram tratados com um a três pontos de acordo com a anatomia do 

paciente, sempre acima do sulco nasogeniano, palpando-se o ventre 

muscular com manobra bidigital (intra e extra-oral). Foi marcado um ponto 

na projeção do músculo zigomático menor e dois pontos sobre a projeção do 

zigomático maior. Esse grupo muscular foi tratado em 24 pacientes (96%). A 

dose variou de 5 a 15 U, com média de 11,1 ± 1,3 U. 

A tração horizontal da boca em sentido lateral é realizada 

principalmente pelo risório e pelo bucinador, cuja localização foi também 

facilitada por meio de manobra bidigital. Foram realizados de um a dois 

pontos, de acordo com o comprimento do ventre muscular. Esse grupo foi 

tratado em 22 pacientes (88%), com dose que variou de 4 a 10 U, com 

média de 5,9 ± 0,8 U. 
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O grupo “depressores do lábio inferior” compreende o músculo 

depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio inferior e o mentual. 

Esses músculos foram tratados em 24 pacientes (96%), com dose de 2 a 10 

U (média 6,8 ± 0,9 U), dividida em até quatro pontos, de 2 a 4 U cada. 

O músculo orbicular da boca foi tratado em 19 casos (76%), com dose 

de 1 a 2 U, média de 1,4 ± 0,2 U. 

O músculo orbicular dos olhos foi tratado em seis pacientes (24%). A 

dose nesse músculo variou de 2 a 6 U, com média de 4,0 ± 1,0 U. 

O músculo platisma foi tratado em uma paciente, com 12 U. 

A dose total utilizada por paciente variou de 15 a 69 U, sendo a média 

37,9 ± 5,4 U. Os dados referentes às doses utilizadas estão sumarizados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 –  Número de pacientes tratados e doses mínima, máxima e média 

utilizadas por grupo muscular da face – HCFMUSP – 2005 

GRUPO MUSCULAR No DE 
PACIENTES

DOSE 
MÍNIMA 

DOSE 
MÁXIMA 

DOSE 
MÉDIA 

Frontal 16 6 18 10,9 ± 1,3 
Glabelar 5 2 10 4,9 ± 3,2 
Nasal 8 2 2 2,0 
Orbicular dos olhos 6 2 6 4,0 ± 1,0 
Elevadores do lábio superior 25 3 6 4,3 ± 0,4 
Elevadores do ângulo da 
boca 24 5 15 11,1 ± 1,3 

Tração lateral do ângulo da 
boca 22 4 10 5,9 ± 0,8 

Depressores do lábio inferior 24 2 10 6,8 ± 0,9 
Orbicular da boca 19 1 2 1,4 ± 0,2 
Platisma 1 12 12 12,0 
Total 25 15 69 37,9 ± 5,4 

NOTA: Doses em unidades de toxina botulínica Botox® - Allergan. 
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Os pacientes foram orientados a não se deitarem nas quatro horas 

seguintes à aplicação e não deveriam fazer exercícios físicos por 24 horas. 

A evolução da paresia provocada e eventuais sintomas adversos foram 

esclarecidos individualmente. 

Complicações e efeitos adversos tais como dor, equimose, dificuldade 

com a fala, a expressão emocional, o fechamento dos lábios, a mastigação 

ou a deglutição foram avaliados em retorno 15 dias após a aplicação. Os 

pacientes retornaram mensalmente até completarem 6 meses de 

seguimento. 

 Dezesseis pacientes (64%) apresentaram efeitos adversos 

temporários relacionados ao tratamento, com duração média de 14,1 ± 7,3 

dias. Sete pacientes (28%) apresentaram dificuldade leve para articular 

palavras, cinco (20%) relataram dificuldade para ingerir líquidos e 3 (12%), 

dificuldade na mastigação. Cinco pacientes (20%) referiram dificuldade de 

adaptação à redução do sorriso, mas ainda assim preferiam a condição atual 

à anterior. Cinco pacientes apresentaram duas das queixas descritas 

simultaneamente. Uma paciente evoluiu com espasmos na musculatura 

nasal por cinco dias. 

 

2.2.2 Avaliação 

 

Os resultados foram avaliados em três momentos, antes do 

tratamento e nos retornos de 1 mês e de 6 meses após a aplicação, 

segundo os critérios seguintes: 

 



Métodos 22

2.2.2.1  Simetria facial – Avaliação clínica 

 A avaliação clínica da simetria entre os dois lados da face foi 

realizada por duas avaliadoras independentes, uma cirurgiã plástica e uma 

fonoaudióloga, envolvidas no acompanhamento dos pacientes. A média das 

duas avaliações foi utilizada na análise estatística. Foram avaliadas a 

mímica facial, deformidades em repouso e a movimentação involuntária por 

meio de escala desenvolvida previamente no serviço45-48 (Anexo C). Nesse 

protocolo de avaliação, 13 aspectos são pontuados isoladamente, resultando 

a soma dos diferentes critérios, para cada lado da face, em um número que 

expressa a funcionalidade da musculatura mímica facial daquele lado. 

Inicialmente, os grupos musculares de cada hemiface são avaliados 

em diferentes expressões faciais voluntárias e recebem pontuação zero (0), 

caso a movimentação esteja ausente; um (1) para movimento parcial ou 

moderado, e dois (2) em caso de movimento completo ou acentuado. A 

região frontal é avaliada com o movimento de elevação dos supercílios, a 

movimentação das pálpebras é avaliada durante o fechamento dos olhos, a 

elevação do lábio superior com o movimento de “rosnar” ou "franzir o nariz", 

a tração oblíqua superior do ângulo da boca com a solicitação do movimento 

de sorrir, a tração horizontal do ângulo da boca por meio da expressão de 

cinismo, o fechamento dos lábios por meio do movimento de protrusão labial 

(“assobiar” ou “fazer bico”), e a depressão do lábio inferior com o movimento 

de mostrar os dentes inferiores. 

Em seguida, a movimentação involuntária é avaliada em cada lado da 

face observando-se o reflexo de piscar, a fala e o sorriso espontâneo, 
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seguindo o mesmo critério de pontuação anterior, zero quando ausente, um 

quando diminuído e dois quando normal. 

Achados de deformidade em repouso das pálpebras e da boca, 

sincinesia ou hipertonia são também pontuados, porém com valores 

negativos, (0) se inexistentes, (-1) se deformidade parcial ou leve e (–2) se 

deformidade total ou grave. 

Dessa forma, avaliam-se 10 critérios com nota positiva e três com 

nota negativa. Ao final, somam-se os valores parciais obtidos e obtém-se a 

nota final, que pode variar de –6 a 20 para cada lado. 

 

2.2.2.2  Grau de satisfação do paciente 

A satisfação do paciente em relação à simetria facial foi avaliada 

subjetivamente por meio de notas de zero a 10, sendo zero correspondente 

à insatisfação e 10, grau máximo de satisfação. 

 

2.2.2.3  Índices de Função Física e de Bem-Estar Social 

Os Índices de Função Física e de Bem-Estar Social foram calculados 

segundo método descrito por VanSwearingen e Brach10, validados em nosso 

meio por Ferreira e Faria8,9. 

O questionário para o cálculo do Índice de Função Física (IFF) é 

respondido pelo paciente e compreende cinco questões que visam avaliar as 

funções estomatognáticas da mastigação, da deglutição e da fala, além do 

lacrimejamento e ressecamento do olho com graus de dificuldade pontuados 
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de zero a cinco. Zero corresponde a grau máximo de dificuldade e cinco, 

nenhuma dificuldade (Anexo D). O índice IFF é calculado pela equação: 

 

(Soma da nota das questões 1 a 5) – N     x   100
   N       4 
 

N= número de questões respondidas (de 1 a 5) 

 

A qualidade de vida foi avaliada por meio do Índice de Bem-Estar 

Social (IBES). Esse questionário consta de cinco questões também 

respondidas pelo paciente, com pontuação um para o mínimo e seis para o 

máximo de bem-estar social em cada resposta (Anexo E). O índice IBES é 

calculado pela equação: 

 

(Soma da nota das questões 6 a 10) – N    x  100
   N    5 
 

N= número de questões respondidas (de 6 a 10) 

 

2.2.2.4  Avaliação do potencial de ação – Eletromiografia 

Os pacientes foram submetidos a exame de eletromiografia de 

superfície com aparelho de oito canais∗, em ambiente com isolamento 

acústico sempre no mesmo horário do dia, sentados em cadeira com 

encosto vertical sem apoio para a cabeça, mantendo os membros 

superiores relaxados, pendentes ao lado do corpo e os pés sobre um 

                                                 
∗ Eletromiógrafo de superfície modelo K6-I Diagnostic System (Myotronics Incorporated, 
Seattle, Estados Unidos) 
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tapete de borracha. Aplicou-se álcool 70% sobre a pele dos terços médio e 

inferior da face e do pescoço, com a finalidade de remover a oleosidade e 

melhorar a condução dos potenciais de ação e a impedância do sistema. 

Oito eletrodos bipolares descartáveis foram colocados sobre a pele, dois 

sobre a projeção do grupo dos elevadores do ângulo da boca e dois na 

região dos depressores do lábio inferior e do ângulo da boca, de cada lado. 

Um eletrodo de referência unipolar tipo 200 Medi Trace Foamâ descartável 

foi colocado na pele sobre o músculo esternocleidomastóideo direito com a 

função de fio-terra. 

Tanto em repouso como durante o movimento solicitado, é gerado um 

gráfico em computador que mostra o potencial de ação. Desse gráfico 

obtém-se um número que é a média dos potenciais de ação registrados 

durante o movimento realizado. Os potenciais de ação registrados pelos 

eletrodos colocados sobre os elevadores do ângulo da boca foram 

chamados de “terço médio” da face, e os dos eletrodos sobre os 

depressores do lábio inferior foram chamados de “terço inferior” da face. 

Foram registrados potenciais de ação: 

1) No terço médio em repouso e no movimento de sorrir. 

2) No terço inferior em repouso e durante os movimentos de sorrir e 

de protrusão labial. 

O paciente era orientado a fazer o movimento, sustentá-lo por 8 

segundos e relaxar durante 8 segundos. Essa seqüência era repetida três 

vezes e o computador fornecia o valor da média do potencial de ação dos 

três movimentos do mesmo tipo. 
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2.2.3 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados quanto à normalidade da distribuição e 

sua homocedasticidade (homogeneidade das variâncias) a fim de utilizar 

testes paramétricos. Quando não foram garantidas a normalidade e a 

homocedasticidade, foram utilizados testes não-paramétricos. 

Dessa forma, para a análise estatística dos dados da avaliação 

clínica, dos questionários IBES e IFF e dos dados de eletromiografia foram 

utilizados os testes paramétricos de T-student pareado, análise de variância 

(ANOVA) com repetição, seguidos da comparação múltipla de Scheffé, nos 

casos em que se evidenciou haver diferença entre os tempos de avaliação. 

Os dados referentes à satisfação do paciente foram avaliados com o 

teste não-paramétrico de Friedman, seguido do teste de Wilcoxon, para 

comparação das médias das avaliações ao longo do tempo. 

Foi definido nível de significância de 0,05. 

 

2.2.4 Documentação fotográfica 

 

Foram feitos registros fotográficos da face de todos pacientes em 

repouso e nas expressões da mímica facial padronizadas, em posição 

frontal. As fotografias foram tomadas pela mesma profissional, com câmera 

fotográfica Sony DSC-S70 3,3 megapixels, na mesma sala de atendimento e 

em idênticas condições de iluminação, a um metro de distância do paciente.  

A seguir são apresentadas as fotografias de duas pacientes, com 

finalidade ilustrativa. 
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  Pré 1 mês 6 meses 

    

A 

B 
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Figura 2: Paciente IJBS, 50 anos, paralisia à esquerda há 4 anos pós-

ressecção de neurinoma de acústico, reanimação com retalho microcirúrgico 

de grande dorsal há 1 ano. 

NOTA: Imagens da esquerda antes do tratamento com toxina botulínica, imagens centrais 

após 1 mês e imagens da direita 6 meses após a aplicação. 

A: Repouso. 

B: Elevação dos supercílios. Observar efeito da toxina botulínica após 1 mês, reversível 

após 6 meses.  

C: Movimento de “rosnar” ou “franzir o nariz”. 

D: Sorriso. 

E: Depressão do lábio inferior. Observar em D e E, aos 6 meses, hipertrofia do retalho 

muscular do lado paralisado, e menor intensidade de contração dos músculos depressores 

do lábio inferior.  
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 Pré 1 mês 6 meses 

  

A 

B 

C 

D 
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Figura 3: Paciente NTS, 20 anos, paralisia à direita há 3 anos pós-

ressecção de colesteatoma, reanimação imediata com anastomose 

hipoglosso-facial. 

NOTA: Imagens da esquerda antes do tratamento com toxina botulínica, imagens centrais 

após 1 mês e imagens da direita 6 meses após a aplicação. 

A: Repouso. Observar melhora do desvio do filtro labial presente no pré-tratamento, tanto 

após 1 mês quanto após 6 meses. 

B: Elevação dos supercílios. O efeito paralisante da toxina botulínica é evidente após 1 

mês, reversível após 6 meses. 

C: Movimento de “rosnar” ou “franzir o nariz”. 

D: Protrusão labial. 

E: Sorriso. Observar aos 6 meses maior definição do sulco nasogeniano do lado paralisado 

em relação às outras imagens. 

 

 



 

 

3. Resultados 
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3.1 Simetria facial – Avaliação clínica 

 

A nota do lado não-paralisado foi de 19,4 ± 0,39 no pré-tratamento, 

14,34 ± 0,56 1 mês após o tratamento e 19,64 ± 0,34 após 6 meses. A 

diferença foi significante entre a nota do pré e a de 1 mês (p<0,001) e entre 

a de 1 mês e a de 6 meses (p<0,001). A nota aos 6 meses foi semelhante à 

do pré-tratamento (p=0,369) (Gráfico 2). 

A nota do lado paralisado foi de 5,06 ± 1,38 no pré, 9,68 ± 1,01 após 1 

mês e 8,66 ± 1,01 aos 6 meses. A diferença foi significante entre a nota do 

pré-tratamento e a de 1 mês (p<0,001). A nota do lado paralisado aos 6 

meses foi significativamente diferente da de 1 mês (p=0,039) e da nota do 

pré-tratamento (p<0,001). A média de aumento da nota do lado paralisado 

aos 6 meses em relação ao momento pré-aplicação foi de 18%. 

A diferença média entre os dois lados foi de 14,34 ± 1,34 no pré, 4,66 

± 0,9 após 1 mês e 10,98 ± 1,19 após 6 meses. Houve diferença significante 

entre os valores do pré e de 1 mês (p<0,001), entre o de 1 mês e o de 6 

meses (p<0,001) e o de 6 meses e o do pré (p=0,001). 

O percentual de redução da assimetria entre os lados são e 

paralisado foi de 48,4% com um mês e 16,8% aos 6 meses. 
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Gráfico 2 –  Média da avaliação clínica de cada lado da face ao longo do 

tempo – HCFMUSP – 2005 
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NOTA: Segundo escala da Disciplina de Cirurgia Plástica do HCFMUSP. 
 

 

Gráfico 3 –  Grau de satisfação do paciente com a simetria facial ao longo 

do tempo – HCFMUSP – 2005 
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3.2 Grau de satisfação do paciente 

 

 A média do grau de satisfação do paciente com a simetria facial foi 

de 5,78 ± 0,63 no pré, 7,72 ± 0,59 após 1 mês e 7,10 ± 0,59 após 6 

meses. Houve diferença significante da nota 1 mês após o tratamento 

quando comparada à do pré-tratamento (p<0,001) (Gráfico 3). A média da 

nota aos seis meses pós-tratamento não foi estatisticamente diferente da 

nota de um mês (p=0,064), e foi significativamente maior que a nota do 

pré-tratamento (p=0,003). 

 

 

3.3  Índices de Função Física e de Bem-Estar Social 

 

O IFF foi de 74,0 ± 5,4 no pré, 77,2 ± 5,4 após 1 mês e 80,0 ± 3,8 

após 6 meses (Gráfico 4). Não houve diferença significante entre esses 

valores. 

 O IBES foi de 68,3 ± 7,2 no pré, 74,1 ± 6,3 após 1 mês e 78,7 ± 5,3 

após 6 meses (Gráfico 4). A média do IBES após 6 meses foi 

significativamente maior que no pré-tratamento (p=0,004). As demais 

comparações entre os tempos não foram diferentes estatisticamente. 
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Gráfico 4 –  Evolução dos Índices de Função Física (IFF) e de Bem-Estar 

Social (IBES) ao longo do tempo – HCFMUSP – 2005 
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3.4 Avaliação do Potencial de Ação – Eletromiografia 

 

3.4.1 Terço médio 

 

 Em repouso, não houve diferença significante nos valores médios do 

potencial de ação no terço médio ao longo do tempo nem no lado paralisado, 

nem no lado são, nem na diferença entre os lados. 

 No lado não-paralisado, a média do potencial de ação no terço médio 

no movimento de sorrir foi de 25,77 ± 7,67 µV no pré, 17,25 ± 7,59 µV após 

1 mês e 23,10 ± 7,18 µV após 6 meses (Gráfico 5). Houve diferença 

significante entre o valor do pré comparado ao de 1 mês (p=0,014). O valor 

aos 6 meses foi diferente significativamente do valor de 1 mês (p=0,027) e 

semelhante ao valor do pré-tratamento (p=0,512). 
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No lado paralisado, a média do potencial de ação no terço médio no 

movimento de sorrir foi de 13,19 ± 3,20 µV no pré, 14,99 ± 3,40 µV após 1 

mês e 18,20 ± 4,71 µV após 6 meses. Esses valores não foram 

estatisticamente diferentes. 

 

Gráfico 5 –  Potencial de ação do terço médio no movimento de sorrir ao 

longo do tempo – HCFMUSP – 2005 
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NOTA: Valores em µV. 
 

 

3.4.2 Terço inferior 

 

 Em repouso, não houve diferença nos valores médios ao longo do 

tempo nem no lado paralisado, nem no lado são, nem na diferença entre 

os lados. 

 No movimento de protrusão labial, a eletromiografia do terço inferior 

registrou, no lado não-paralisado, média de potencial de ação de 

69,92 ± 15,19 µV no pré, 38,10 ± 11,21 µV após 1 mês e 48,03 ± 14,42 µV 
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após 6 meses (Gráfico 6). Houve diferença significante entre o valor do pré e 

o de 1 mês (p=0,001). O valor aos 6 meses foi estatisticamente semelhante 

ao de 1 mês (p=0,162) e diferente do valor do pré (p=0,018).  

 

Gráfico 6 –  Potencial de ação do terço inferior no movimento de protrusão 

labial ao longo do tempo – HCFMUSP – 2005 
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Gráfico 7 –  Potencial de ação do terço inferior no movimento de sorrir ao 

longo do tempo – HCFMUSP – 2005 
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 No lado paralisado, a média do potencial de ação no terço inferior 

durante o movimento de protrusão labial foi de 24,21 ± 7,66 µV no pré, 

33,82 ± 9,38 µV após 1 mês e 33,96 ± 8,39 µV após 6 meses. Estes valores 

não foram diferentes estatisticamente. 

 No movimento de sorrir, a eletromiografia do terço inferior registrou, 

no lado não-paralisado, potencial de ação médio de 41,88 ± 9,93 µV no pré, 

22,60 ± 7,10 µV após 1 mês e 28,78 ± 8,39 µV após 6 meses (Gráfico 7). O 

valor após 1 mês foi estatisticamente diferente do valor do pré (p=0,001). O 

valor aos 6 meses foi semelhante ao de 1 mês e significativamente diferente 

do valor do pré (p=0,010). 

 No lado paralisado, a média do potencial de ação do terço inferior ao 

sorrir foi de 21,02 ± 8,29 µV no pré, 22,71 ± 8,26 µV após 1 mês e 

21,39 ± 6,27 µV após 6 meses. Estes valores não foram diferentes 

estatisticamente. 

 



 

 

4. Discussão 
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Encontramos na literatura referências quanto ao uso de toxina 

botulínica tipo A no lado são de pacientes com paralisia facial com finalidade 

de melhorar a simetria da face15-17,44, mas não séries padronizadas 

detalhando a dose ou técnica de aplicação nos terços médio e inferior da 

face, nem avaliação do impacto desse tratamento na qualidade de vida dos 

pacientes. Não há ainda referências ao uso da toxina botulínica em 

complementação a transplantes musculares microcirúrgicos, realizado em 14 

pacientes da presente casuística. 

O número de pacientes com paralisia facial não é muito grande e há 

poucos serviços especializados em seu tratamento, mesmo nos Estados 

Unidos. Porém, é grande a magnitude dos problemas relacionados à saúde 

desses indivíduos. A paralisia facial pode significar a perda da habilidade de 

transmitir alguma ou todas as seis expressões faciais humanas 

fundamentais, a raiva, a surpresa, o sofrimento, a aversão, o medo e a 

alegria, com prejuízo para a capacidade de ser compreendido ou, mais 

importante, de não ser mal interpretado. Aspectos importantes diuturnos de 

um indivíduo tais como bem-estar emocional, comportamento adequado, 

dormir e descansar, energia, vitalidade e satisfação geral com a vida podem 

ser prejudicados se houver distúrbios relacionados ao nervo facial10. Obter 

resultados satisfatórios através de terapêutica significa oferecer benefícios à 

qualidade de vida do paciente10,49. 
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A paralisia facial é uma síndrome que pode decorrer de 75 etiologias 

diferentes1. Por essa razão, a fim de não diminuir excessivamente o número 

de pacientes do presente estudo, não fizemos restrições quanto à etiologia, 

excluímos apenas as paralisias espásticas, que têm quadro clínico e 

indicações de tratamento com toxina botulínica distintos. 

 A altura em que o nervo foi lesionado não foi considerada significativa 

uma vez que, na fase tardia em que os pacientes foram por nós 

acompanhados, o tratamento dito reconstrutivo há havia sido feito segundo 

as indicações do Serviço; assim como não distinguimos as paralisias em 

“completas” ou “incompletas”, visto que pacientes submetidos a transplante 

microcirúrgico, por exemplo, seriam classificados como “paralisia completa” 

antes da cirurgia, mas foram encaminhados para reabilitação apresentando 

paralisia “incompleta”, devido ao próprio movimento da face recuperado pelo 

músculo grácil. 

Incluímos pacientes com qualquer tipo de tratamento prévio, desde 

que se tratasse de caso de paralisia facial com tratamento cirúrgico 

considerado adequado pelo Grupo de Paralisia Facial da Divisão de Cirurgia 

Plástica e Queimaduras do HCFMUSP, responsável pelo encaminhamento 

dos pacientes para o presente estudo. 

A preocupação principal na seleção de pacientes para o tratamento 

proposto com toxina botulínica foi a presença ou não de assimetria facial 

decorrente de dinâmica muscular diferente em cada lado da face. 

Nesta casuística, o número de mulheres foi significativamente maior 

que o de homens (p<0,001), sugerindo haver maior preocupação estética 

dos pacientes do sexo feminino com a simetria facial. 
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 A idade mínima foi estabelecida em 16 anos para iniciar o tratamento 

porque, nessa idade, o paciente já apresenta crescimento facial adequado e 

maturidade suficiente para compreender o procedimento proposto e 

colaborar durante a aplicação e as avaliações. A toxina botulínica pode ser 

aplicada em faixa etária mais jovem que a do presente estudo, desde que o 

paciente tenha condições de colaborar com o exame clínico e a aplicação27,28. 

A opção por somente incluir pacientes com mais de dois anos de 

evolução, considerados desde o início dos sintomas de paralisia facial, 

deveu-se ao fato de que, após esse período, considera-se terminado o 

período de tempo em que ainda seria possível haver reabilitação da 

musculatura mímica da face. Após a denervação, os músculos faciais sofrem 

complexa série de alterações bioquímicas e histológicas, as quais permitem 

que os mesmos sobrevivam por um período de até 18 a 24 meses sem 

estímulo nervoso. Nesse período o músculo mantém a estrutura da junção 

neuromuscular e elabora substâncias que o tornam atrativo bioquimicamente 

para o “sprouting” ou brotamento axonal. Se o músculo não for reinervado, 

sofrerá atrofia com desaparecimento dos elementos contráteis e eventual 

substituição do músculo inteiro por tecido gorduroso, colágeno e infiltrado 

fibroso1,50. A paralisia torna-se, então, irreversível pela atrofia muscular e é 

considerada “de longa duração”. A partir desse momento, tecido muscular 

deve ser transferido para o local a fim de se obter reanimação facial e 

restaurar o equilíbrio dinâmico1,5,6,8. 

Na Divisão de Cirurgia Plástica e Queimaduras do HCFMUSP, o 

transplante muscular funcional para a reanimação da face está indicado nas 
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paralisias faciais unilaterais com mais de dois anos de duração, porém 

quando o nervo facial ipsilateral não puder ser utilizado, esse procedimento 

deve ser indicado após apenas um ano de paralisia9. 

Foram ainda excluídos do estudo com toxina botulínica pacientes com 

menos de 12 meses decorridos desde a realização de cirurgias de 

reanimação, sejam reconstruções do nervo facial com ou sem enxertos de 

nervo, transplantes microcirúrgicos, anastomoses hipoglosso-faciais ou 

transposições do músculo temporal, pois a reabilitação decorrente de tais atos 

cirúrgicos poderia influir nos movimentos do lado paralisado. Outros trabalhos 

relacionados à reanimação do terço médio com músculo grácil fazem a 

avaliação final da melhora funcional um ano após o procedimento8,9. Apesar 

desse critério de exclusão ter sido utilizado no presente estudo, em nosso 

Serviço, o tratamento com toxina botulínica é habitualmente indicado no lado 

são no pós-operatório imediato de procedimentos de reanimação, assim que 

ocorre a regressão do edema, por acelerar a reabilitação do lado paralisado. 

Todos os pacientes deste estudo realizaram, previamente à toxina, 

reabilitação miofuncional com a mesma fonoaudióloga, especializada em 

Motricidade Oral, o que tornou mais homogêneo seu quadro clínico. 

Observou-se nessa fase pré-tratamento dois grupos quanto ao quadro 

clínico miofuncional nos pacientes com paralisia facial de longa duração. No 

primeiro, o paciente apresentava pouco movimento e pequena expressão 

facial bilateralmente, em uma reação natural e automática a fim de evitar a 

assimetria dinâmica. No segundo tipo, observava-se hipertonia da 

musculatura contralateral não-paralisada e o chamado “movimento em 
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massa”, ou seja, a cada movimento solicitado, seja “sorrir”, “mostrar dentes 

inferiores” etc., o paciente contraía todos os músculos ao mesmo tempo, 

sem definição adequada do movimento específico. Em ambos os grupos, a 

terapia fonoaudiológica miofuncional foi benéfica aos pacientes. 

As manobras miofuncionais realizadas têm o objetivo de estimular a 

movimentação e a tonificação do lado paralisado, tenha ele sido tratado 

cirurgicamente ou não, além de poder melhorar a descoordenação, 

sincinesias e relaxar eventuais contraturas nesse lado51. No lado 

contralateral, indicamos manobras de alongamento muscular, relaxamento 

de contraturas e treinamento para melhor coordenação de movimentos. 

Os pacientes foram orientados a realizar, diariamente, manobras 

específicas para cada caso a fim de manter o resultado e estimular o 

paciente a assumir o controle pela sua recuperação51,52. Observaram-se 

melhora da propriocepção, melhor definição de cada expressão facial, 

relaxamento de contraturas e estímulo de músculos hipotônicos ao final da 

fase pré-aplicação. 

 O movimento em massa deve ser diferenciado da sincinesia, que é 

definida como a contração involuntária de determinado grupo muscular 

quando da realização de outro movimento, por exemplo, ocorrer o 

fechamento do olho durante o sorriso. A sincinesia relaciona-se à 

regeneração aberrante dos axônios após a paralisia1,52,53. A estimulação 

elétrica, método que já foi utilizado pela reabilitação na expectativa de 

manter o tônus ou a viabilidade muscular, é hoje contra-indicada por 

evidências de que, na realidade, pode reforçar padrões anormais como as 
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sincinesias51,52. Por outro lado, a deficiência funcional em determinada 

região facial pode resultar em movimentos compensatórios de áreas 

distantes da região acometida, explicando o movimento em massa52. 

 A toxina botulínica ajuda na reabilitação da face paralisada ao 

enfraquecer a musculatura antagonista contralateral, como demonstram os 

resultados obtidos no presente estudo. Além de melhorar a função do lado 

paralisado no médio prazo (seis meses), notou-se melhora progressiva no 

Índice de Bem-estar social (IBES), ou seja, na qualidade de vida. 

 O tratamento com toxina botulínica é chamado de adjuvante, ou seja, 

auxiliar ou complementar, pois não deve ser encarado como tratamento para 

recuperação da face paralisada, apesar de termos notado melhora 

significante da nota da avaliação clínica do lado paralisado, 6 meses após a 

aplicação. As técnicas cirúrgicas para reanimação devem ser prioritárias e 

realizadas o mais precocemente possível, a fim de obterem-se resultados 

mais aceitáveis a longo prazo1,2,4,5. 

 A toxina botulínica é uma alternativa menos invasiva às técnicas 

cirúrgicas para enfraquecimento da face contralateral normal, quais sejam, 

as neurectomias e as miectomias1,4,17. Essas técnicas são consideradas 

complementares no tratamento cirúrgico da paralisia facial, pois também não 

fazem a reanimação do lado paralisado. Apresentam, entretanto, alto índice 

de recidiva, e sua atuação é localizada em um determinado músculo ou 

nervo. Uma das vantagens da toxina botulínica é permitir o tratamento de 

forma balanceada de todos os músculos recrutados no sorriso e na 

expressão facial. 
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 As doses de toxina botulínica necessárias para o enfraquecimento 

dos músculos do terço superior da face já estão estabelecidas52,54,55, 

entretanto as doses para os terços médio e inferior da face não são 

consensuais devido à existência de múltiplas variáveis. Em geral, a dose 

utilizada em aplicações para tratamento estético nos terços médio e inferior 

da face deve ser menor que a do tratamento do terço superior19. 

A dose total aplicada por paciente no presente estudo variou de 15 a 

69U, sendo a média 37,9 ± 5,4U. Esse valor é semelhante a valores 

descritos para o tratamento de espasmo hemifacial. Em uma série de 110 

pacientes com espasmo hemifacial tratados com a toxina botulínica Botox®, 

foram utilizadas em média 32,7 ± 12,9 U41. Em outra série, de 32 pacientes, 

foram utilizadas 92 ± 24 U de Dysport®∗40. Apesar de a correspondência 

entre as unidades das duas marcas mais utilizadas de toxina botulínica ser 

controversa na literatura, variando de 2,5 a 5 unidades de Dysport® para 

cada unidade de Botox®13, aparentemente há boa equivalência clínica 

utilizando-se a relação Botox®/Dysport® de 1:356. 

 Nas séries acima citadas houve índice alto de complicações, incluindo 

ptose palpebral, olhos secos ou lacrimejantes e diplopia. Além disso, 

“fraqueza”, “paresia facial” ou assimetria foi também observada nas duas 

séries, em 22,7% e 21%, respectivamente40,41. 

BORODIC et al.39, ao tratar pacientes com espasmo hemifacial com 

toxina botulínica, sugeriram a aplicação em três pontos no lado são a fim de 

evitar a assimetria causada pelo tratamento do lado hipercinético. Os pontos 

                                                 
∗ Ipsen, Maidenhead, Berkshire, Reino Unido 
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correspondem ao músculo zigomático maior, o zigomático menor e o risório, 

em configuração triangular. A dose variou entre 5 e 15 unidades para o lado 

são. No lado hipercinético, a dose variou de 10 a 25U. 

No paciente com paralisia facial, o uso da toxina botulínica, seja para 

tratamento de espasmos ou sincinesias, seja para melhora da assimetria, 

ainda não é consensual, seja em relação à indicação, aos pontos de 

aplicação ou à dose a ser utilizada. Não há protocolos bem definidos, e há 

grande variação nas doses utilizadas e na forma de aplicação15,16,18,43,44. As 

casuísticas apresentadas têm no máximo 10 pacientes tratados nos 

músculos ao redor da boca15,16,44. 

Carruthers e Carruthers, revendo o tratamento com toxina botulínica 

nos terços médio e inferior da face por indicação estética, sugeriram doses 

de apenas 1 a 3 U no músculo levantador do lábio superior e da asa nasal, a 

fim de não provocar queda ou alongamento do lábio superior. Em pacientes 

com paralisia facial, sugeriram aplicar apenas 1 a 2 U nos músculos 

zigomáticos, risório e orbicular, e 2 a 5 U no depressor do ângulo da boca. 

Também sugeriram de 5 a 10 U para o enfraquecimento do masseter. 

Nenhum caso clínico foi, entretanto, apresentado57. 

 Essas doses citadas por Carruthers não foram eficientes para 

melhorar a assimetria em pacientes com paralisia facial, segundo projeto 

piloto realizado anteriormente em nosso Serviço42. Não vimos necessidade 

de enfraquecer o masseter em nenhum caso com paralisia facial. 

Neste projeto piloto, ficou claro para nós que a dose de toxina 

botulínica no lado contralateral à paralisia facial deve ser adaptada a cada 
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caso, devido a variações anatômicas, sexo do paciente, quadro clínico da 

patologia e histórico cirúrgico prévio. Foi possível estabelecer critérios 

clínicos específicos de indicação de tratamento para cada músculo da 

mímica facial (Tabela 2). 

Uma vez determinados os músculos causadores de assimetria em 

cada paciente, foram determinados os pontos de aplicação e a dose de 

acordo com variações anatômicas, tais como o comprimento e a direção das 

fibras do músculo, a espessura e sua força relativa. De acordo com Rubin, 

essas características variam de indivíduo para indivíduo2. Quando o músculo 

apresentava mais que 20 mm de comprimento, foi aplicado mais de um 

ponto, visto que a toxina botulínica utilizada tem raio de ação de 10-15 mm 

ao redor do ponto de aplicação20. 

O número de unidades de toxina por ponto dependeu da região 

específica e das características dos músculos envolvidos, em especial a sua 

massa muscular que, por sua vez, é influenciada pelo sexo e por variações 

individuais. Geralmente, os homens têm maior massa muscular, com 

necessidade de dose mais elevada. A espessura da pele também pode 

influenciar; pacientes com pele mais espessa em geral requerem doses 

maiores de toxina botulínica a fim de obter resultado semelhante. Com 

exceção das regiões periorbital, perioral e platisma, onde a pele e os 

músculos são finos e a injeção deve ser preferencialmente superficial, no 

plano subcutâneo, nas demais áreas a injeção deve ser dirigida para o 

ventre muscular55. 
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 Utilizar a toxina mais concentrada permite localizar o efeito de forma 

mais precisa, conseqüentemente com maior duração e menor ocorrência de 

efeitos colaterais20. Por essa razão, realizamos a diluição do frasco de 100 U 

em apenas 2 ml de solução fisiológica. 

 Outra variável a ser observada na escolha da dose de tratamento 

envolve o objetivo estético específico55, que permite optar por apenas 

enfraquecer, sem paralisar completamente a musculatura20. 

Muitos pacientes com paralisia facial não desejam perder 

completamente a movimentação do lado não-paralisado16,39, especialmente 

na fronte e ao sorrir. Por isso, após definir quais seriam os músculos que 

preenchem os critérios de “indicação para tratamento com toxina botulínica” 

presentes na Tabela 2, perguntávamos ao paciente se ele desejava aquele 

tratamento para cada região, antes de iniciar a aplicação, explicando 

possíveis benefícios e riscos específicos em cada área. 

Nem todas as regiões necessitam ser tratadas em todos os 

pacientes. O músculo orbicular da boca, por exemplo, é tratado apenas 

quando há desvio do filtro nasal ou assimetria de rugas, com apenas 1 a 2 

U. Evitam-se assim o uso de doses totais elevadas e efeitos adversos 

relacionados à paralisia do esfíncter oral do paciente. O único grupo 

muscular que recebeu indicação de tratamento em todos os pacientes foi o 

dos elevadores do lábio superior, com dose média de 4,3 ± 0,4 U em um 

ponto de aplicação único. Outros grupos musculares mais tratados foram o 

dos elevadores do ângulo da boca (vetor oblíquo súpero-lateral) e o dos 

depressores do lábio inferior e do ângulo da boca (vetor oblíquo ínfero-
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lateral), em 96% dos casos, seguidos pelo grupo que realiza a tração 

lateral do ângulo da boca, em 88% dos pacientes. 

 Rubin ressaltou a importância do sorriso, uma exclusividade do ser 

humano, como a “pedra fundamental” da expressão facial. Os músculos ao 

redor da boca confluem para o orbicular da boca, contribuindo para o seu 

volume e criando expressões variadas. Classificou os três tipos principais de 

sorriso. O tipo mais comum (67%) é conhecido como sorriso de Mona Lisa. 

Os ângulos da boca são elevados primeiro, demonstrando a dominância dos 

músculos zigomáticos maior e menor. O sorriso canino (31%) ou gengival 

tem a dominância do grupo elevador do lábio superior. No sorriso dentadura-

completa (2%), todos os elevadores e depressores dos lábios e dos ângulos 

contraem-se ao mesmo tempo, mostrando todos os dentes, superiores e 

inferiores2,3,58. 

O enfraquecimento isolado de qualquer dos grupos musculares ao 

redor dos lábios provoca variações no sorriso, por alteração do padrão de 

dominância. A maioria dos pacientes deve receber tratamento equilibrado 

enfraquecendo todos os músculos responsáveis pela movimentação da 

boca, observando-se o padrão de dominância presente, visto que o 

tratamento de apenas um grupo muscular pode causar desequilíbrio ou 

hipertrofia compensatória, notadamente dos depressores do lábio inferior42. 

Como a escolha inicial da dose é empírica, envolve, inevitavelmente, 

uma curva de aprendizado15. O registro em prontuário dos pontos de 

aplicação, da dose utilizada e do efeito clínico obtido em cada sessão é 

importante, a fim de nortear os parâmetros para aplicações subseqüentes, 
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possibilitando a obtenção de resultados clínicos mais precisos. A experiência 

do profissional e o acompanhamento específico para cada paciente 

permitem ajustar o padrão de aplicação em cada sessão. 

O acompanhamento da dose também permite obter resultado 

satisfatório, sem efeitos colaterais. O limite entre a dose terapêutica e a 

iatrogênica da toxina botulínica é tênue, o que representa uma dificuldade 

nesse tipo de procedimento. 

Em relação aos efeitos adversos encontrados no presente estudo, 

houve queixa de “dificuldade de adaptação à diminuição do sorriso” em cinco 

pacientes (20%). Apesar dessa queixa, os pacientes se declararam 

satisfeitos com a melhora da simetria facial e repetiriam o tratamento após 

seis meses, quando da perda do efeito clínico da toxina. 

Há na literatura referente à aplicação de toxina botulínica em 

pacientes com paralisia facial relatos de efeitos adversos, como ptose 

palpebral, lagoftalmo, diplopia, epífora, incapacidade de fechar os olhos e 

mal-estar sistêmico15,39, que não foram observados neste estudo. Tais 

complicações podem estar relacionadas ao tipo de toxina utilizada e ao uso 

de doses elevadas. O uso de doses elevadas não melhora o benefício 

estético ou o tempo de duração do efeito, mas a incidência de complicações 

é significativamente maior15. Com o uso de doses semelhantes às do 

presente estudo, a dificuldade para ingerir líquidos ou alimentos, a alteração 

na fala e a dificuldade em expressar o sorriso após a aplicação da toxina 

botulínica, por outro lado, são ainda freqüentes nos pacientes com paralisia 

facial pela disfunção do lado paralisado16,39. 
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A dificuldade em expressar o sorriso relaciona-se ao enfraquecimento 

excessivo dos músculos zigomáticos, mas problemas funcionais como a 

dificuldade na fala e para ingerir líquidos decorrem de diminuição da força no 

orbicular da boca e nos depressores do lábio inferior, e a dificuldade para 

mastigar, da diminuição da força no risório, no bucinador e no masseter1,44. 

Os pacientes devem ser alertados previamente da probabilidade de 

ocorrência de tais sintomas, mas que o quadro será autolimitado. A freqüência 

desses efeitos adversos após a aplicação pode ser reduzida se o paciente 

realizar reabilitação miofuncional com acompanhamento profissional também 

nas semanas seguintes ao tratamento com toxina botulínica. 

Passadas as primeiras semanas após a aplicação, todos os pacientes 

se adaptaram funcionalmente ao novo estado da musculatura. Apesar da 

freqüência de efeitos adversos observada (64%), o quadro foi leve e fugaz em 

todos os casos, com média de duas semanas de duração e sem repercussões 

sociais, conforme evidenciado pela melhora do índice IBES com um mês. 

A satisfação obtida pela melhor simetria na face foi evidenciada pela 

adesão ao protocolo, pelos índices de satisfação e de qualidade de vida 

utilizados, e pelo fato de que todos os pacientes da série retornaram para 

aplicações subseqüentes de toxina botulínica. 

Patologias crônicas requerem aplicações repetidas a fim de manter o 

benefício do tratamento. Há preocupação quanto aos efeitos a longo prazo 

com injeções repetidas de toxina botulínica em músculos normais. Em 

pacientes com blefaroespasmo, biópsias dos músculos realizadas 6 meses 

após média de 10 tratamentos com toxina botulínica, em período de 3,8 
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anos, não evidenciaram sinais de denervação permanente, fibrose ou 

atrofia persistente31. 

Recomendações para evitar o desenvolvimento de resistência à toxina, 

por meio da formação de anticorpos, incluem a utilização da menor dose 

efetiva possível, o aumento do intervalo entre diferentes sessões para o 

mínimo de três meses, e evitar doses de “reforço” ou reaplicações. Porém, em 

situações específicas, e quando a dose administrada é baixa, ocasionalmente 

podem ser realizadas reaplicações após intervalos curtos59,60. 

O efeito da toxina botulínica geralmente se inicia um a dois dias após 

a injeção, e declina após três a quatro meses em média13,18,55. Há tendência 

de que injeções repetidas tenham efeito com duração mais prolongada. 

Explicações sugeridas para esse achado incluem que o paciente altere o uso 

habitual dos músculos tratados, com a possibilidade de remodelação dos 

tecidos moles a longo prazo55. 

A falta de um sistema de graduação que seja universalmente aceito 

para a avaliação da gravidade da paralisia facial é ainda um problema 

reconhecido, apesar de mais de 20 anos de propostas e debates. O sistema 

ideal deve ser útil na prática clínica, reduzir a interpretação subjetiva, ser de 

aplicação fácil e rápida, sem necessidade de equipamento especial e ser 

sensível o suficiente para detectar alterações de quadro clínico61,62. Deve 

também apresentar consenso e concordância entre diferentes observadores, 

permitindo a reprodutibilidade63. 

Muitos métodos e escalas foram propostos, com boas revisões para 

consulta e vários trabalhos comparativos61,64-70. Sistemas de graduação 
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facial fundamentados em critérios razoáveis têm tendência a se 

correlacionarem uns com os outros, visto estarem todos orientados às 

mesmas características na face paralisada64. 

Há escalas menos específicas, que avaliam a função da face como 

um todo. Nessas, a diferença entre graus, geralmente em número de 5 ou 6, 

não é igual, deixando de refletir certas alterações clínicas importantes. 

Incluem a escala de House-Brackmann, a de Botman e Jongkees, a de May 

e Petersen, entre outras. O sistema de House-Brackmann tem sido o método 

de avaliação mais usado por ser conciso e rápido, porém tem como limitação 

ser subjetivo e descontínuo, favorecendo a variação entre diferentes 

observadores61,62,64,65. 

Os sistemas regionais graduam cada área da face separadamente, 

em notas de um a cinco ou de um a três61,62. Yanagihara não observou 

diferença significativa na nota final utilizando uma escala de três ou de cinco 

pontos. Encontrou menor variabilidade entre os avaliadores usando a escala 

de três pontos, graduando 10 itens em seu sistema de avaliação61. Essas 

escalas examinam cada região por meio de cinco a seis expressões faciais 

padronizadas, em geral enrugar a testa, fechar os olhos, sorriso de boca 

aberta, rosnar ou mostrar os dentes superiores, contração dos lábios ou 

assobiar, e mostrar os dentes inferiores. Essas expressões refletem a função 

motora dos vários ramos periféricos do nervo facial, permitindo maior 

refinamento na avaliação62,66. 

As escalas regionais podem ainda ser ponderadas, recebendo cada 

área um peso diferente, de acordo com a importância maior ou menor de 

cada uma61,62, porém envolvem cálculos matemáticos às vezes complexos. 
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 Alguns desses sistemas incluem a avaliação da simetria em repouso, 

exposição da esclera e outros efeitos secundários, tais como sincinesias, 

contraturas e espasmos hemifaciais62,64. Outros ainda requerem a marcação 

de pontos específicos e tomada de medidas objetivas, porém com demanda 

maior de tempo9,64,65. Faria, com a utilização de um método de medida 

objetiva, concluiu que alterações no desvio angular da comissura labial não 

necessariamente diferenciam bons e maus resultados após transplante 

microcirúrgico de músculo grácil9. 

 Sistemas quantitativos computadorizados foram desenvolvidos para 

a avaliação do movimento facial63,67,71. Tendem a ser complicados, de 

custo elevado pelo uso de equipamento sofisticado, e não fornecem o 

resultado imediatamente após a avaliação clínica. Demonstrou-se 

posteriormente também haver correlação desses parâmetros com a escala 

de House-Brackmann62. 

 O método que foi desenvolvido na Disciplina de Cirurgia Plástica da 

FMUSP foi o sistema de graduação da paralisia facial usado para a 

avaliação clínica da simetria no presente estudo. É uma escala regional, que 

permite o acompanhamento de cada área da face, separadamente. Leva 

também em consideração aspectos secundários que recebem pontuação 

negativa, tais como a presença de sincinesias e deformidades em pálpebra e 

boca com a face em repouso, além de analisar movimentos involuntários, 

tais como o piscar e o sorriso espontâneo. São avaliados tanto aspectos 

estéticos quanto funcionais45-48. 
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 Esses dados são pontuados em três graus, diminuindo a margem de 

divergências entre os observadores. Um determinado movimento é 

classificado como ausente (0), parcial/diminuído/moderado (1) ou 

completo/normal (2). Qualquer grau de diminuição do movimento recebe a 

nota intermediária (1). A soma dos pontos fornece uma nota composta 

cumulativa. Baseia-se nas escalas de May e Yanagihara, entretanto foi 

adaptada, por considerarmos que a escala de Yanagihara dá ênfase 

excessiva à região dos olhos, e não inclui avaliação de efeitos secundários, 

tais como sincinesia, espasmos etc45-48,61. 

A escala é de preenchimento rápido e fácil, o suficiente para ser 

compatível com a prática clínica, inclusive por profissionais da saúde não-

médicos ou não-especializados. Não envolve custo adicional, não requer 

equipamento especial, tomada de medidas ou realização de cálculos 

matemáticos complexos. Há vantagem adicional, não presente nas demais 

formas de avaliação; por meio da graduação dos dois lados da face, permite 

a comparação entre os mesmos e o cálculo de um índice ou “gradiente” de 

assimetria facial. A nota obtida pode ser convertida em porcentagem por 

meio de cálculo simples, no qual 20 corresponde a 100% de função, 

facilitando a interpretação dos dados. 

Esse método foi validado em nosso meio na avaliação de resultados 

cirúrgicos de pacientes com paralisia facial tratados com enxerto de nervo 

transfacial46 e com a rotação de retalho do músculo temporal para correção 

das alterações oculares funcionais45. No presente estudo, foi sensível o 

suficiente para demonstrar o efeito do tratamento com toxina botulínica no 

lado não-paralisado. 
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A avaliação clínica da simetria facial constatou que ocorre redução da 

assimetria 1 mês após o tratamento com toxina botulínica de 48,4 ± 6,3%, e 

de 16,8 ± 7,45% após 6 meses, em relação ao pré-tratamento. 

O ganho de simetria com 1 mês ocorreu em decorrência da diminuição 

do movimento do lado não-paralisado, combinada à melhora da avaliação do 

lado paralisado. A melhora do lado paralisado ocorreu principalmente por 

correção do desvio do filtro labial, e por estímulo à contração muscular pela 

falta do antagonismo excessivo contralateral, tanto nos músculos do terço 

médio quanto do terço inferior, ou do transplante microcirúrgico quando 

presente. Vários pacientes, previamente à aplicação, não apresentavam 

determinados movimentos que passaram a ser perceptíveis após 1 mês, e 

foram gradualmente tornando-se mais fortes ao longo do tempo. 

Aos 6 meses, observou-se que houve perda do efeito clínico da toxina 

botulínica no lado não-paralisado, e que a nota da avaliação foi semelhante 

à do pré-tratamento. A redução de assimetria de 16,8% nessa fase ocorreu à 

custa de melhora significante do lado paralisado em relação ao pré-

tratamento, de 3,6 dos 20 pontos possíveis, ou 18%. 

O retorno completo dos movimentos do lado não-paralisado aos 6 

meses, constatado na avaliação clínica, sugere que haveria benefício em 

nova aplicação de toxina botulínica nesse momento. É nossa conduta 

aguardar período de no mínimo 5 meses entre sucessivas aplicações, a fim 

de evitar atrofia muscular excessiva ou definitiva. 

Avaliações subjetivas foram realizadas mensalmente, tanto pelo 

paciente quanto pelas profissionais de saúde envolvidas no tratamento, e 
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não foram aqui apresentadas por referirem-se a trabalho distinto. A 

avaliação subjetiva do paciente apresentou aumento significante da nota 

após o tratamento. 

A melhora da simetria facial foi significante também pela avaliação 

subjetiva das profissionais de saúde, que constataram início de retorno da 

assimetria três meses após a aplicação. Tanto as profissionais de saúde 

quanto os pacientes perceberam de forma significante perda de efeito clínico 

na avaliação aos 5 meses, período no qual o efeito residual do tratamento é 

mínimo. A queda significante da média da avaliação subjetiva da simetria 

pelas profissionais no 3o mês pode ser explicada pelo início dos movimentos 

que ocorre nessa fase, devido ao processo de crescimento colateral nos 

axônios motores ou “sprouting” 32-34. A queda subseqüente a partir do 5o mês 

indica a perda progressiva do resultado clínico devido à recuperação da 

força muscular. 

Apesar da percepção do paciente que a perda de resultado tenha 

ocorrido aos 5 meses, observamos que a nota de avaliação subjetiva em 

relação à simetria foi significativamente maior mesmo aos 6 meses, quando 

comparada à do pré-tratamento. 

 Escalas contínuas de zero a 10 são consideradas facilmente 

reprodutíveis e sensíveis, sendo as preferíveis dentre as técnicas de 

pontuação por avaliação subjetiva72. Por outro lado, preocupação crescente 

se faz com o desenvolvimento de métodos que meçam o impacto da 

disfunção facial na qualidade de vida do paciente. Mesmo que um 

instrumento ou mecanismo exato para a medida do movimento facial exista, 
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pacientes com o mesmo nível de déficit podem ser afetados de formas 

distintas. O impacto da paralisia facial deve levar em consideração os 

valores do paciente10,11. 

O Índice de Incapacidade Facial foi validado em nosso meio 

previamente8,9, e por isso foi selecionado como outro método de avaliação 

no presente estudo. Foi desenvolvido e é utilizado no Centro Médico da 

Universidade de Pittsburgh. É específico para a paralisia facial e é 

respondido pelo próprio paciente, que fornece informações relacionadas ao 

seu bem-estar social e emocional e a atividades diárias, tais como comer, 

beber e comunicar-se. Dificuldades psicológicas e sociais vivenciadas por 

pacientes com disfunção neuromuscular facial incluem alteração do bem-

estar emocional, diminuição da auto-estima, ansiedade, depressão, 

isolamento social, vícios e dificuldades nas relações pessoais e 

profissionais. O IIF é de preenchimento simples e rápido. É dividido em duas 

sub-escalas, o IFF (Índice de Função Física), correlacionado com medidas 

clínicas de movimento facial voluntário, e o IBES (Índice de Bem-Estar 

Social), correlacionado com a avaliação clínica de fatores psicológicos10. 

O questionário do Índice de Função Física tem cinco perguntas 

relacionadas às funções estomatognáticas de deglutição, mastigação e 

fala, em situações diárias, tais como escovar os dentes e enxaguar a 

boca. O questionário do Índice de Bem-Estar Social apresenta ao 

paciente cinco questões relacionadas à qualidade de vida, tais como “em 

que parte do seu tempo você se sente calmo e tranqüilo?” ou “com que 

freqüência sua aparência o impede de sair para comer fora, realizar 
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compras, participar de reuniões familiares ou de atividades sociais?”. As 

respostas são graduadas de um a seis pontos, e a soma é colocada em 

uma fórmula que fornece os índices. 

O IIF foi descrito para avaliar o impacto da paralisia facial na 

qualidade de vida dos pacientes, mas em nosso meio, mostrou-se útil 

também para avaliar o resultado de procedimento cirúrgico para reanimação 

da face. Após transplante microcirúrgico de músculo grácil, o IFF aumentou 

significativamente de 58,5 no pré para 86,5 no pós-operatório, enquanto o 

IBES, mais relacionado à aparência, aumentou de 69,2 para 85,08,9. 

Na presente casuística, o IFF apresentou tendência a melhorar ao 

longo do tempo, de 74,0 ± 5,4 no pré para 80,0 ± 3,80 após 6 meses, porém 

esses valores não chegaram a ser significantes. 

Quanto ao IBES, houve aumento progressivo, significativamente 

maior aos 6 meses (78,7 ± 5,3), quando comparado ao pré-tratamento (68,3 

± 7,2), o que sugere que o paciente passou a sentir-se mais bem inserido 

socialmente. Isso se explica porque, apesar de ter havido perda do efeito 

clínico do lado não-paralisado após 6 meses, o paciente percebia a melhora 

obtida no movimento do lado paralisado, e que poderia repetir o tratamento 

com toxina botulínica após o período de estudo. 

A medida do potencial de ação foi feita pela eletromiografia de 

superfície, que tem como principal vantagem, ser método não-invasivo. A 

eletromiografia de superfície registra a atividade elétrica dos músculos que 

se encontram abaixo do par de eletrodos. Estudos recentes demonstram 

haver bons resultados na reabilitação da paralisia facial, seja em fase aguda 
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seja crônica, quando se realizam sessões de reeducação muscular da face 

monitorada por eletromiografia de superfície (“biofeedback”), além dos 

exercícios domiciliares individualizados realizados entre as sessões. O 

processo de reeducação neuromuscular faz com que o cérebro se oriente na 

nova função de neurônios faciais, e aprenda a recrutar apropriadamente 

neurônios para o movimento facial pretendido52,73-75. 

A eletromiografia de superfície fornece um gráfico no qual se obtém a 

média dos potenciais de ação registrados durante três movimentos 

consecutivos. Fizemos a avaliação do terço médio com os eletrodos sobre a 

região do grupo dos elevadores do ângulo da boca, em repouso e durante o 

movimento de sorrir. No terço inferior, o grupo muscular avaliado foi o dos 

depressores do lábio inferior e do ângulo da boca, durante os movimentos 

de protrusão labial e de sorrir. Explica-se essa opção por haver dúvida, 

inicialmente, se a aplicação visando aos depressores do lábio poderia, por 

ação indireta, enfraquecer demais o músculo orbicular da boca, provocando 

efeitos colaterais indesejáveis, e também para verificar qual a contribuição 

dos músculos depressores do lábio inferior durante o sorriso. Na região do 

terço inferior, não foi apresentado o potencial de ação durante o movimento 

de depressão do lábio inferior, pois os resultados eram muito semelhantes 

aos dos elevadores do ângulo da boca no terço médio durante o sorriso. 

Um mês após a aplicação, o efeito da toxina botulínica provocou 

diminuição significante do potencial de ação do lado não-paralisado, tanto no 

terço médio da face, durante o sorriso, quanto no terço inferior, durante o 

sorriso e à protrusão labial. 
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Após seis meses, durante o movimento de sorrir, o potencial de ação 

dos músculos elevadores do ângulo da boca no terço médio da face voltava 

a ser semelhante ao do pré-tratamento. Este dado é compatível com os 

achados da avaliação clínica, e corrobora a observação clínica de perda 

completa do efeito paralisante da toxina botulínica. 

Os dados de eletromiografia no terço inferior foram registrados sobre 

os músculos depressores do lábio inferior durante movimentos secundários 

da região, e não durante o movimento principal que era tratado nessa área, 

a depressão do lábio inferior. Clinicamente, todos os pacientes já 

apresentavam perda do efeito da toxina botulínica aos 6 meses relativo à 

depressão do lábio inferior, local no qual mais precocemente foi notado o 

retorno da assimetria facial original. Aos seis meses, observou-se no lado 

não-paralisado que, durante os movimentos de protrusão labial e de sorrir, 

houve aumento não significante do valor do potencial de ação nessa região 

em relação ao valor de um mês. Este valor, entretanto, foi ainda 

significativamente menor que o do pré-tratamento. 

Correlacionando esses achados com as fotografias dos pacientes e 

com a avaliação clínica, observamos, no momento pré-tratamento, que 

muitos pacientes apresentavam contração acentuada da musculatura do 

terço inferior da face durante os movimentos de sorrir ou de protrusão labial, 

situação usualmente denominada “movimento em massa”, correspondendo 

aos valores de potencial de ação anormalmente elevados. Após o 

tratamento com toxina botulínica, vimos que, aparentemente, os pacientes 

conseguiram diminuir a intensidade do “movimento em massa”, seja por 

aprendizado, adaptação, ou reabilitação tardia. 
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A média do potencial de ação do lado paralisado não apresentou 

variação significante, entretanto observou-se tendência de aumento 

progressivo durante o período de estudo. Aos 6 meses, apesar de os valores 

dos potenciais de ação terem aumentado a ponto de ficarem próximos aos 

do lado não-paralisado, tanto no terço médio quanto no inferior, a avaliação 

clínica ainda demonstrou grau de assimetria grande entre os dois lados, 

sugerindo que este último método, clínico e de rápida execução, é mais 

sensível na gradação de assimetria facial e mesmo na avaliação da ação 

global da toxina botulínica. 

Em nosso Serviço, a utilização da toxina botulínica tipo A no lado são 

de pacientes com paralisia facial foi iniciada como teste, anteriormente a 

miectomias nesse lado. Há cerca de cinco anos, utilizamos conforme 

descrito no presente estudo, na fase de reabilitação tardia, com a finalidade 

de melhoria estética. O tratamento complementar com toxina botulínica no 

lado são de pacientes com paralisia facial permitiu, usando técnica pouco 

invasiva, obter melhor simetria facial estática, evidenciada pela posição do 

ângulo da boca, do filtro labial, dos sulcos nasogenianos, do nariz e do 

supercílio, e também melhor simetria dinâmica, principalmente ao sorrir, 

falar, ao expor os dentes e ao movimentar a face como um todo. 

Comparando o pré com o pós-tratamento, houve melhora do IBES, o que 

indica melhora da qualidade de vida dos pacientes. Atualmente, também 

indicamos a toxina botulínica no lado são logo após cirurgias para 

reanimação da face paralisada, e temos conseguido melhorar o resultado 

funcional da reconstrução. 
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Um achado adicional deste trabalho foi verificado com o aumento da 

força e da excursão de movimentação do lado paralisado, assim como a 

excursão do músculo grácil transplantado, em razão do enfraquecimento da 

musculatura antagonista contralateral (lado não-paralisado). Esse dado não 

fora antes relatado na literatura. Estudos eletromiográficos sugerem que a 

melhoria funcional dos retalhos neurovasculares pode continuar a ocorrer 

por muitos anos após a cirurgia6,52, justificando a realização de reabilitação e 

do tratamento com toxina botulínica, mesmo tardiamente. 

A longo prazo, obtivemos melhor resultado após aplicações seriadas 

no mesmo paciente. Após múltiplas sessões, há necessidade de alterar as 

doses de toxina botulínica e o padrão de aplicação. Na maioria dos casos de 

paralisia facial, observa-se haver necessidade de doses menores para 

enfraquecer os músculos, ou maior distanciamento entre as sessões de 

aplicação ao longo do tempo. Esses dados são parte de estudo em 

andamento e serão apresentados futuramente. A principal dificuldade do 

tratamento adjuvante com toxina botulínica, atualmente, relaciona-se ao 

custo do medicamento. Os resultados observados com a obtenção de 

melhor qualidade de vida devem justificar, no Brasil, a inclusão desse 

procedimento nos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde aos 

pacientes com paralisia facial. 

 



 

 

5. Conclusões 
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 A aplicação de toxina botulínica no lado são de pacientes com paralisia 

facial de longa duração foi eficiente de acordo com os seguintes critérios: 

 

1. Houve melhora significante da simetria facial, de 48,4% após 1 mês e 

de 16,8% após 6 meses, na avaliação pela escala clínica da 

Disciplina de Cirurgia Plástica da FMUSP. A diferença observada aos 

6 meses ocorreu principalmente devido à melhora na avaliação do 

lado paralisado, de 18%. 

 

2. O paciente referiu maior grau de satisfação com a simetria facial após 

a aplicação de toxina botulínica, 1 mês e 6 meses após o tratamento. 

 

3. Houve melhora da qualidade de vida conforme demonstrado pelo 

Índice de Bem-Estar Social, significativamente maior 6 meses após o 

tratamento, em relação ao momento inicial do presente estudo. 

 

4. O potencial de ação medido pela eletromiografia de superfície no lado 

não-paralisado, 1 mês após a aplicação de toxina botulínica, foi 

significativamente menor durante os movimentos de sorrir e de 

protrusão labial, tanto nos eletrodos do terço médio quanto nos do 

terço inferior da face. 

 



 

 

6. Anexos 
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ANEXO A 
 

Protocolo de identificação do paciente com paralisia facial 
Grupo de Medicina Estética - Cirurgia Plástica - HCFMUSP 

 

Data de preenchimento:__/__/_____  por:____________________ 

Nome: _______________________________  Idade: ____ RGHC:___________ 

Data de nascimento: ___/__/__   CPF:___________________ 

Endereço:__________________________________________________ 

Telefone: _______________   Sexo (   ) M (   ) F 

Raça :    (   ) branca (   ) parda (   ) negra (   ) amarela 

Data de início do quadro de paralisia facial: _________ 

Lado paralisado:  (   ) direito  (   ) esquerdo 

 

ETIOLOGIA: 

1. (   ) Degenerativa (arterial, neurológica, muscular) 2. (   ) Infecciosa 

3. (   ) Congênita   4. (   ) Tumoral. Qual:________________ 

5. (   ) Traumática   6. (   ) Idiopática 

 
TRATAMENTOS REALIZADOS: 

(  ) nenhum  (  ) fisioterapia  (  ) fonoaudiologia 

(  )Cirúrgico (colocar data com mês e ano): 

 (  ) sutura término-terminal _____/_____ 

 (  ) enxertia de nervo __________/_____. Nervo utilizado: (   ) sural  (   ) outro 

 (  ) enxerto transfacial de nervo (cross-face)__/__Nervo: (   ) sural  (   ) outro 

 (  ) miectomia ____/___ Qual: _________ 

(  ) transposições musculares (músculos da vizinhança) __/__ (   ) olho (   ) boca 

(  ) transplantes musculares (à distância) __/__.Qual: (   ) grácil (   ) grande dorsal 

Obs.: ____________ 

(  ) hipoglosso-facial. Obs. _____________ 

(  ) suspensão com tendão. Obs. _____________ 

 (  ) ritidoplastia 

 (  ) blefaroplastia 

(  ) cantopexia /tarsal-strip 

(  ) peso de ouro 

(  ) outros ____________ 
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Tabela 1 – Idade, sexo, lado paralisado, tempo de paralisia facial, etiologia e tratamento cirúrgico realizado pelos pacientes 

– HCFMUSP – 2005 

INICIAIS IDADE SEXO LADO 
TEMPO DE 
PARALISIA ETIOLOGIA

CROSS- 
FACE 

TRANSPLANTE 
MUSCULAR 

TRANSPOSIÇÃO
TEMPORAL OUTROS / OBSERVAÇÕES 

CGF 26 f D 7 tumor sim grácil >2 anos sim miectomia, suspensão estática, peso de ouro, cantopexia 
CGM 36 f D 35 idiopática sim grácil >2 anos sim re-inserção e emagrecimento há 1 ano 
VOS 47 f E 4 tumor sim grácil >2 ano sim miectomia, Gillies olho/boca, cantopexia, ritidoplastia 
MRAF 37 f D 35 idiopática sim grácil >2 ano não suspensão estática, miectomia, re-inserção do grácil  
ML 45 m E 10 idiopática sim grácil >2 anos não  
RC 26 f E 25 tumor sim grácil >2 anos não miectomia, cantopexia, peso de ouro 
TK 16 f D 16 congênita sim grácil >2 anos não re-inserção e emagrecimento há 1 ano 
CCA 15 f E 15 congênita sim grácil >2 anos não  
IJBS 50 f E 4 tumor não grande dorsal não peso de ouro, cantopexia 
MAS 36 f D 35 idiopática sim grácil >2 anos não suspensão estática, cantopexia, miectomia 
VLAF 34 f E 10 idiopática sim grácil >2 anos sim peso de ouro, suspensão estática 
PL 43 m D 10 tumor sim grácil >2 anos não  
TCP 18 f E 3 idiopática não grácil >1 ano não Anastomose do grácil no trigêmeo 
MSN 53 f D 9 tumor sim grácil >2 anos sim  
GGP 62 f D 3 tumor não não sim cantopexia, peso de ouro, Gillies olho/boca 
LSB 25 m E 4 trauma não não não descompressão do nervo facial 
NTS 20 f D 3 tumor não não não hipoglosso-facial 
RMA 26 f D 25 tumor não não não cantopexia, enxerto de cartilagem 
JAC 36 f D 36 tumor sim não sim Gillies olho/boca, miectomia 
VRGC 19 f E 19 congênita não não não miectomia 
DBSG 26 f E 2 tumor não não não peso de ouro 
AC 49 f D 38 trauma não não não hipoglosso-facial 
JRA 44 m E 13 tumor sim não sim  
MBR 36 m E 2 trauma não não não  
MAC 16 f E 7 tumor não não não enxerto de nervo sural imediato 

A
n

exo
s

NOTA 1: “Idade” e “tempo de paralisia” em anos. 
NOTA 2: “m” – masculino, “f” – feminino, “D” – direito, “E” – esquerdo 
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ANEXO C 
 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DA PARALISIA FACIAL 
Grupo de Medicina Estética - Cirurgia Plástica - HCFMUSP 

 
Data: __/__/____  Avaliador:_________________________ 

 

Momento: (   ) pré-aplicação 

  (   ) 1 mês pós-aplicação 

 (   ) 6 meses pós-aplicação 

 

MOVIMENTAÇÃO VOLUNTÁRIA  LADO DIREITO            LADO ESQUERDO 

 FRONTE    0 1 2 0 1 2 

 PÁLPEBRAS    0 1 2 0 1 2 

 ELEVAÇÃO LÁBIO SUP  0 1 2 0 1 2 

 TRAÇÃO OBLÍQUA BOCA  0 1 2 0 1 2 

 TRAÇÃO HORIZONTAL BOCA  0 1 2 0 1 2 

 FECHAMENTO LÁBIOS  0 1 2 0 1 2 

 DEPRESSÃO LÁBIO INF  0 1 2 0 1 2 

  TOTAL  _ _ _ _ _ _ 

 

MOVIMENTAÇÃO INVOLUNTÁRIA 

PISCAR    0 1 2 0 1 2 

 FALAR     0 1 2 0 1 2 

 SORRISO / RISO   0 1 2 0 1 2 

     TOTAL _ _ _ _ _ _ 

 

ACHADOS NEGATIVOS 

DEFORMIDADE (REPOUSO) PALPEBRAS 0 -1 -2 0 -1 -2 

DEFORMIDADE (REPOUSO) BOCA  0 -1 -2 0 -1 -2 

SINCINESIA / HIPERTONIA   0 -1 -2 0 -1 -2 

     TOTAL _ _ _ _ _ _ 

    TOTAL FINAL _ _ _ _ _ _ 

OBS: 

(0) AUSENTE (1/-1) PARCIAL/MODERADO (2/-2) COMPLETO/ACENTUADO 
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ANEXO D 
 

ÍNDICE DE INCAPACIDADE FACIAL (IIF) 
I – Índice de Função Física (IFF) 

 
1. Que dificuldade você tem para movimentar ou manter o alimento na sua boca? 
Geralmente tem: 
5 nenhuma dificuldade 
4 um pouco de dificuldade 
3 alguma dificuldade 
2 muita dificuldade 

 
Geralmente não come por razão de: 
1 Saúde 
0 Outras razões 

 
2. Que dificuldade você tem para beber? 
Geralmente tem: 
5 Nenhuma dificuldade 
4 Um pouco de dificuldade 
3 Alguma dificuldade 
2 Muita dificuldade 

 
Geralmente não bebe por razão de: 
1 Saúde  
0 Outras razões 

 
3. Que dificuldade você tem para dizer sons específicos quando fala? 
Geralmente tem: 
5 nenhuma dificuldade 
4 Um pouco de dificuldade 
3 Alguma dificuldade 
2 Muita dificuldade 

 
Geralmente não fala por razão de: 
1 Saúde 
0 Outras razões 

 
4. Que desconforto você tem com  lacrimejamento ou ressecamento do olho? 
Geralmente tem: 
5 Nenhuma dificuldade 
4 Um pouco de dificuldade 
3 Alguma dificuldade 
2 Muita dificuldade 

 
Geralmente não lacrimejava ou tinha córnea ressecada por causa de: 
1 Saúde 
0 Outras razões 

 
5. Que dificuldade você tem para escovar os dentes ou enxaguar a boca? 
Geralmente tem: 
5 Nenhuma dificuldade 
4 Um pouco de dificuldade 
3 Alguma dificuldade 
2 Muita dificuldade 

 
Geralmente tem dificuldade para escovar ou enxaguar a boca  por  razão de: 
1 Saúde 
0 Outras razões  
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ANEXO E 
 

ÍNDICE DE INCAPACIDADE FACIAL (IIF) 
II – Índice de Bem-Estar Social (IBES) 

 
1. Em que parte do seu tempo você se sente calmo e tranqüilo? 
 
6  Todo o tempo 
5  A maior parte do tempo 
4  Uma boa parte do tempo 
3  Uma parte do tempo 
2  Uma pequena parte do tempo 
1  Nenhum momento 
 
2. Em que parte do seu tempo você se isola das pessoas a seu redor? 
 
1  Todo o tempo 
2  A maior parte do tempo 
3  Uma boa parte do tempo 
4  Uma parte do tempo  
5  Uma pequena parte do tempo 
6  Nenhum momento 
 
3. Em que parte do seu tempo você se irrita com pessoas a seu redor? 
 
1  Todo o tempo 
2  A maior parte do tempo 
3  Uma boa parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Uma pequena parte do tempo 
6  Nenhum momento 
 
4. Com que freqüência você acorda de madrugada ou durante a noite? 
 
1  Todas as noites 
2  Na maioria das noites 
3  Um bom número de noites 
4  Algumas noites 
5  Poucas noites 
6  Nenhuma noite 
 
5. Com que freqüência a sua aparência o ( a ) impede de sair para comer fora, realizar 
compras, participar de reuniões familiares ou de atividades sociais? 
 
1  Todo o tempo 
2  A maior parte do tempo 
3  Uma boa parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Uma pequena parte do tempo  
6  Nenhum momento 
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	AGRADECIMENTOS 
	 NORMALIZAÇÃO ADOTADA 
	 SUMÁRIO 
	 LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
	 RESUMO 
	 SUMMARY 
	 
	Protocolo de identificação do paciente com paralisia facial 

	Nome: _______________________________  Idade: ____ RGHC:___________ 
	TRANSPOSIÇÃO 
	TEMPORAL
	Geralmente tem: 
	5 Nenhuma dificuldade 
	4 Um pouco de dificuldade 
	3 Alguma dificuldade 
	2 Muita dificuldade 
	Geralmente não bebe por razão de: 
	Geralmente tem: 
	 
	1. Em que parte do seu tempo você se sente calmo e tranqüilo? 
	 
	6  Todo o tempo 
	5  A maior parte do tempo 
	4  Uma boa parte do tempo 
	3  Uma parte do tempo 
	2  Uma pequena parte do tempo 
	1  Nenhum momento 
	 
	2. Em que parte do seu tempo você se isola das pessoas a seu redor? 
	 
	1  Todo o tempo 
	2  A maior parte do tempo 
	3  Uma boa parte do tempo 
	4  Uma parte do tempo  
	5  Uma pequena parte do tempo 
	6  Nenhum momento 
	 
	3. Em que parte do seu tempo você se irrita com pessoas a seu redor? 
	 
	1  Todo o tempo 
	2  A maior parte do tempo 
	3  Uma boa parte do tempo 
	4  Uma parte do tempo 
	 
	1  Todas as noites 




