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RESUMO 

 

 

SCHWAM JÚNIOR, José Guilherme. “Capacidade de Reconhecimento 
Facial de Emoções em pacientes com Espasmo Hemifacial”. 2018. f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Neurologia e Neurociências) - 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2018. 
 
  
 Introdução: O espasmo hemifacial (EHF) é um distúrbio do movimento 
caracterizado por contrações tônicas e/ou clônicas, involuntárias e irregulares, 
dos músculos de uma hemiface inervados pelo nervo facial ipsilateral. Por 
acometer a face, região em que majoritariamente expressamos nossas 
emoções, uma doença que altere a sua motricidade fisiológica pode gerar 
dificuldades não só de expressão mas também de interpretação das emoções 
faciais, com consequente prejuízo psicossocial a estes indivíduos.  
Objetivo: avaliar a capacidade de reconhecimentos facial de emoções dos 
indivíduos com EHF do ambulatório de toxina botulínica do Hospital de Clínicas 
da USP de Ribeirão Preto.  
Métodos: 51 pacientes com EHF foram selecionados e avaliados quanto à sua 
capacidade de reconhecimento facial das 6 emoções básicas propostas por 
Ekman, através de um teste dinâmico preto e branco exposto em um programa 
de computador em uma tela touch screen. Os resultados foram analisados e 
comparados com outros 51 indivíduos do grupo controle, pareados por idade, 
sexo e escolaridade.  
Resultados: De maneira geral, verificou-se que indivíduos com pior frequência 
e gravidade dos espasmos hemifaciais avaliados pela escala de Jankovic 
apresentaram maior número de acertos sobre a emoção "nojo" e aqueles com 
pior assimetria facial pela escala de Sunnybrook, tiveram menor número de 
respostas corretas para a emoção "surpresa". 
Conclusão: Pacientes com EHF mais graves tendem a denotar mais 
facilmente a emoção “nojo” e aqueles com faces mais assimétricas, tem maior 
dificuldade em denotaram a emoção “surpresa”. Isso pode corroborar para 
possíveis prejuízos psicossociais na vida destes pacientes, devendo o 
neurologista assistente atentar-se não somente para o distúrbio do movimento 
que se apresenta, mas também por seus possíveis efeitos deletérios no 
convívio social daqueles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: espasmo hemifacial,  reconhecimento facial de emoções, 
emoções básicas, Ekman. 
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ABSTRACT 
 
SCHWAM JÚNIOR, José Guilherme. “Capacity for facial recognition of 
emotions in patients with hemifacial spasm”. 2018. f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Neurologia e Neurociências) - Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
 
Introduction: Hemifacial spasm (HFS) is a movement disorder characterized 
by involuntary and irregular tonic and / or clonic contractions of the muscles of a 
hemiface innervated by the ipsilateral facial nerve. Because it affects the face, 
the region in which we express our emotions, a disease that affects 
physiological motility may lead to difficulties not only in expression but also in 
the interpretation of facial emotions, with consequent psychosocial damage to 
these individuals. 
Objective: to evaluate the facial recognition abilities of individuals with FHD at 
Botulinum toxin outpatient clinic of Clinical Hospital, USP, Ribeirão Preto. 
Methods: Fifty-one patients with HFS were selected and evaluated for their 
facial recognition ability of the six basic emotions proposed by Ekman through a 
dynamic black-and-white test exposed in a computer on a touch screen. The 
results were analyzed and compared with 51 other individuals in the control 
group, matched by age, sex and schooling. 
Results: In general, it was verified that individuals with worse frequency and 
severity of the hemifacial spasms evaluated by the Jankovic scale had a greater 
number of correct answers about the emotion "disgusted" and those with worse 
facial asymmetry by the Sunnybrook scale, had less number of correct answers 
to the "surprise" emotion. 
Conclusion: Patients with EHF of worse severity and frequency tend to 
perceive more easily the "disgust" emotion and those with more asymmetrical 
faces, have more difficulty in denoting the "surprise" emotion. This may 
corroborate possible psychosocial impairments in the life of these patients, and 
the assistant neurologist should be aware not only of the movement disorder 
that is present, but also of their possible deleterious effects on their social life. 
 
 
 
 

 

 

 

Keywords: facial recognition of emotions, hemifacial spasm, basic emotions, 

Ekman. 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Características clinicas e demográficas dos 51 pacientes com EHF. 

Tabela 2. Características demográficas dos 51 pacientes controles. 

Tabela 3. Dados demográficos dos pacientes com EHF e indivíduos do grupo-

controle.  

Tabela 4. Dados demográficos dos 51 pacientes com EHF e 51 indivíduos 

grupo-controle e a capacidade de reconhecimento facial de emoções através 

do Teste Dinâmico preto e branco. 

Tabela 5. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do Teste Dinâmico preto e branco e 

o tempo de doença. 

Tabela 6. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do TDPB e o escore no MEEM  

Tabela 7. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do TDPB e a gravidade do EHF 

segundo a escala SMC. 

Tabela 8. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do TDPB e a gravidade do EHF 

segundo a escala Jankovic.  

Tabela 9. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do TDPB e o escore da assimetria 

facial segundo a escala de Sunnybrook.  

Tabela 10. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do TDPB e os escores no inventário 

de depressão de Beck. 

Tabela 11. Correlações entre variáveis no teste de capacidade de 

reconhecimento facial de emoções através do TDPB e os escores no inventário 

de ansiedade de Beck.  

Tabela 12. Análise comparativa entre pacientes com EHF classificados como 

EHF  leve (grupo 1) ou moderado/acentuado (grupo 2). 

Tabela 13. Análise comparativa entre pacientes com EHF classificados como 

assimetria leve (grupo 1) ou moderada/acentuada (grupo 2). 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

Fig.1.  Exemplo da evolução, em 10 segundos, de uma face dinâmica que se 

apresentava para o paciente do estudo.  

Fig.2. Tela com as alternativas para que o voluntário escolhesse qual emoção 

acreditava ter sido expressa na tarefa naquele momento. 

Fig.3. Figura denotando a realização do teste por um participante, devidamente 

registrado por filmagem. 

Fig.4. Fluxograma do número de pacientes incluídos no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

EHS     Espasmo Hemifacial 

MEEM    Mini Exame do Estado Mental 

SMC     Escala de Graduação do Espasmo Hemifacial 

SFGS     Sistema de classificação Facial Sunnybrook  

TCLE     Termo de consentimento livre e esclarecido 

TxB     Toxina Botulínica  

TDPB  Teste dinâmico preto e branco 

(s)  Segundos x 10 

IAB                                Inventário de Ansiedade de Beck  

IDB                                     Inventário de Depressão de Beck 

HC Hospital de Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SUMÁRIO 
 
 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 13 

2. JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO .................................................................. 19 

3. OJETIVOS DO ESTUDO .................................................................................... 20 

3.1 Geral ................................................................................................................ 20 

3.2 Específicos ....................................................................................................... 20 

4. MATERIAL E MÉTODO ..................................................................................... 21 

4.1 Método ............................................................................................................. 21 

4.2 Seleção dos pacientes ..................................................................................... 21 

4.2.1 Critérios gerais para inclusão no estudo ....................................................... 22 

4.2.2 Critérios gerais para exclusão no estudo ...................................................... 22 

4.3 Instrumentos de avaliação utilizados ............................................................... 22 

4.4 Tarefa de reconhecimento das expressões faciais .......................................... 24 

5. ANÁLISE DOS DADOS ..................................................................................... 27 

6. RESULTADOS ................................................................................................... 28 

6.1 Caracterização dos pacientes com EHF .......................................................... 29 

6.2 Caracterização do grupo de controles ............................................................. 31 

6.3 Análise comparativa demográfica entre pacientes e controles ........................ 32 

6.4 Análise comparativa da performance entre pacientes e controles ................... 32 

6.5 Análise entre a performance dos pacientes e outros fatores clínicos .............. 34 

7.  DISCUSSÃO ............................................................. Erro! Indicador não definido.3 

8.  CONCLUSÕES .................................................................................................... 47 

9.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................... Erro! Indicador não definido.8 

10.ANEXOS  ............................................................................................................. 53 

  



13 

 

1.INTRODUÇÃO 

O espasmo hemifacial (EHF) é um distúrbio do movimento caracterizado 

por contrações tônicas e/ou clônicas, involuntárias e irregulares, dos músculos 

de uma hemiface inervados pelo nervo facial (VII par craniano)¹. Trata-se de 

alteração relativamente comum em ambulatórios especializados, mas com 

prevalência populacional geral de aproximadamente 10 doentes para cada 

100.000 habitantes, sendo mais prevalente em mulheres e pessoas de origem 

asiática¹,². Na grande maioria dos casos os sintomas têm início no músculo 

orbicular dos olhos, progredindo ao longo de meses ou anos para acometer 

outros músculos da hemiface ipsilateral. Raramente o EHF acomete a face 

bilateralmente. Trata-se de alteração esporádica, apesar de haver relatos de 

casos de famílias com herança genética autossômica dominante de baixa 

penetrância². Os sintomas costumam surgir entre os 30 e 50 anos de idade, 

com idade média de 44 anos². A causa mais comum é a compressão do VII 

nervo craniano por uma alça vascular na fossa posterior, pela artéria cerebelar 

inferior anterior (AICA), artéria cerebelar inferior posterior (PICA) ou artéria 

vertebral, quando então denomina-se o espasmo de primário². Em cerca de 

38% dos casos é possível a identificação de um conflito vascular 

comprometendo o nervo facial ipsilateral, gerando o distúrbio². No entanto, a 

maioria dos doentes não apresentam uma etiologia perceptível com os exames 

disponíveis atualmente, sendo classificados com EHF idiopático². Alguns 

estudos demonstraram uma maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica 

em pacientes com EHF, sugerindo que alterações crônicas nos níveis 

pressóricos possam gerar alterações estruturais vasculares que possam causar 

compressão anatômica do nervo facial na fossa posterior cerebral³. Causas 

secundárias são bem menos prevalentes e podem ser causadas por qualquer 

alteração no nervo facial ao longo de seu trajeto, desde lesões expansivas, 

desmielinizantes ou injúrias vasculares².   

O diagnóstico é feito clinicamente, através de anamnese e avaliação 

neurológica, em que denota-se os movimentos anormais em uma hemiface. 

Classicamente, a assimetria facial gerada pelos movimentos clônicos/tônicos, a 

ativação ou piora com a mimica facial repetida, bem como sinais 

neurologicamente conhecidos, como por exemplo “o segundo Sinal de 
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Babinski” ou “o outro sinal de Babinski” tornam o diagnóstico muito provável. 

Este sinal por exemplo consiste na observação da contração do músculo 

frontalis da hemiface acometida, simultaneamente à contração do músculo 

orbicular do olho ipsilateral, o que configura um movimento praticamente 

impossível de ser realizado por um indivíduo espontaneamente. Por si só, este 

sinal apresenta 25% de sensibilidade mas 100% de especificidade para o 

diagnóstico4. É, inclusive, importante ferramenta de diferenciação entre 

espasmo real e os raros casos de espasmo funcional.  

Exames de imagem por angiorressonância magnética ajudam na 

exclusão de causas secundárias, bem como na detecção de conflitos 

vasculares. A eletroneuromiografia geralmente é reservada aos casos em que 

suspeita-se de distúrbio do movimento de origem funcional. Além disso, pode 

ser útil para diagnóstico diferencial com outras patologias, como 

blefaroespasmo, mioquimias, tiques, discinesias e etc². Nos casos em que 

suspeita-se de crises convulsivas focais, o eletroencefalograma pode ser útil. 

No entanto, de maneira geral, o espasmo hemifacial é facilmente diagnosticado 

pela avaliação clínica do neurologista, sendo estas outras condições citadas, 

exceções. 

O tratamento de escolha para o EHF primário se faz com bloqueio 

neuromuscular com Toxina Botulínica tipo A dos músculos da hemiface 

acometida1,2,3. O uso de anticonvulsivantes, bem como de drogas diversas 

como benzodiazepínicos tem pouca ou nenhuma eficácia, sendo prescritos em 

situações isoladas apenas como adjuvantes25-27. A maioria absoluta dos 

acometidos apresenta uma resposta terapêutica adequada por cerca de 12 a 

16 semanas em média, quando necessitam de novo bloqueio neuromuscular. 

Há ainda a possibilidade do tratamento cirúrgico em pacientes selecionados, 

naqueles em que o conflito neurovascular é documentado por neuroimagem. A 

técnica cirúrgica mais adequada consiste no alívio da compressão vascular na 

raiz do nervo, separando assim as duas estruturas. Em centros capacitados e 

experientes, a taxa de sucesso com tratamento cirúrgico varia entre 83% a 

97%².    

Uma vez que a face é a parte do corpo humano mais exposta ao longo 

da vida, uma doença que a comprometa pode vir a ter grande influência 

também no comportamento psicossocial de um indivíduo. A face humana é 
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capaz de realizar cerca de 10 mil expressões, representativas de condições 

emocionais vividas pelo indivíduo que as exprime, além de sua motricidade ter 

uma grande e importante representação cortical denotado no Homúnculo de 

Penfield, realçando ainda mais a sua importância também neuroanatômica5,6. 

Há diversas regiões cerebrais diferentes responsáveis, em conjunto, pelo 

processamento emocional, que em boa parte se apresenta através destas 

expressões faciais, como por exemplo o sistema límbico, o hipotálamo e a 

amígdala, tendo esta última uma especial importância no processo de 

produção, identificação e reconhecimento dos estados emocionais associados 

à expressão facial5. Uma lesão nesta última pode levar a uma dificuldade de 

expressão e até compreensão das emoções. É sabido, por exemplo, que 

pacientes com epilepsia de lobo temporal registram dificuldades na construção 

emotiva5.  

A emoção expressa através da face é um poderoso sinal sobre o estado 

psicológico da pessoa que a transmite e é capaz de gerar informações 

preciosas a quem a observa. Além de poder provocar desconforto ocular e 

visual, por exemplo, em decorrência dos piscamentos unilaterais anormais, o 

EHF é, neste contexto, frequente causa de constrangimento e consequente 

prejuízo social aos pacientes devido a sua fenomenologia exuberante, segundo 

relatos dos próprios pacientes. Considerando que o transtorno é geralmente 

mais intenso quando a mimica facial é ativada, um paciente acometido por este 

distúrbio do movimento tende a expressar menos as suas emoções através da 

face, em uma tentativa as vezes até inconsciente de evitar a ativação dos 

espasmos. Com isso, acredita-se que pode haver um prejuízo tanto de 

expressão quanto de reconhecimento facial de emoções por estas pessoas. 

Este prejuízo pode ser grande causador de transtorno na vida do indivíduo, 

uma vez que a exibição das emoções é essencial para interação social, não só 

como forma de expressão e regulação, mas até de evolução, como primeiro 

descreveu Charles Darwin (1872)5,7. Na sua obra, Darwin propôs que as 

expressões faciais também eram fruto do processo evolucionista e tentou ainda 

estabelecer relação entre as emoções e as contrações musculares da face 

humana. Foi Darwin, aliás, quem primeiro postulou que todos os indivíduos, 

independentemente da cultura ou etnia, possuíam a capacidade de expressar 

algumas emoções da mesma forma. Vale ressaltar que, apesar dessas 
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expressões serem universais, as emoções geradas por acontecimentos iguais 

são diferentes dependendo de cada cultura7.  

Neste contexto, a expressão facial pode ser entendida como uma 

atividade neuromuscular a qual permite exprimir mensagens e sinais a quem 

interessar. Já o conceito de emoção, apesar de menos consensual e mais 

multidisciplinar, denota uma reação neuropsicológica, espontânea e intensa, 

levando o indivíduo a produzir uma ação4. As emoções, portanto, geram 

alterações fisiológicas imediatas que nos preparam para agir.    

O psicólogo Paul Ekman, um dos maiores estudiosos das expressões de 

emoções faciais de todos os tempos, partiu da teoria Darwinista para seus 

estudos e depois de décadas desenvolveu a teoria neurocultural da expressão 

facial das emoções: as emoções básicas seriam universais e moderadas, na 

sua expressão, por “regras de exibição”, aprendidas desde a infância, que 

regulam as interações sociais, sem as quais o convívio entre as pessoas seria 

impossível5. Vale ressaltar, por exemplo, que os cegos congênitos expressam 

emoções mesmo sem nunca as terem visto, o que corrobora com esta teoria. 

Ekman criou ainda um código, conhecido como “O Código de Ekman” em que 

decodifica todas as mais de 10 mil expressões faciais possíveis, criando o 

Facial Action Coding System (FACS), um sistema de análise facial baseado em 

unidades de ação5. Este método é utilizado pelo FBI para detecção e 

interrogatório de criminosos através de suas emoções expressas na face, além 

de diversos estudos clínicos pelo mundo. Por fim e não menos importante, 

descreveu minunciosamente as 6 emoções conhecidas como “básicas”, bem 

como o contexto social, emocional e neurobiológico que as cercam. Estas 

emoções – alegria, medo, raiva, nojo, surpresa e tristeza – servem de modelo 

para estudos que tentam correlacionar doenças das mais diversas e as 

expressões faciais associadas a capacidade de reconhecimento destas pelos 

doentes.  

Há diversas doenças neurológicas descritas em que o comprometimento 

do reconhecimento das expressões faciais das emoções surge com o passar 

do tempo. Um exemplo muito conhecido é a doença de Parkinson. 

Classicamente evoluindo com uma diminuição da expressividade facial 

(hipomimia), a doença de Parkinson gera, além das alterações motoras 

universalmente conhecidas, uma importante e progressiva perda da 
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capacidade de reconhecimento das emoções, iniciando-se pelas negativas 

(raiva, tristeza, nojo) e progredindo, em estágios mais avançados, para as 

positivas8.  

Não somente as doenças influenciam na capacidade de reconhecimento 

facial das emoções, mas também aspectos inerentes à personalidade do 

observador. Vale ressaltar, por exemplo, que pessoas ansiosas apresentam 

mais dificuldade na interpretação destas emoções quando comparadas às 

pessoas não-ansiosas9.  Há ainda, uma maior dificuldade de interpretação 

facial de emoções à medida em que o indivíduo envelhece37. Em relação ao 

gênero do observador, os estudos são conflitantes, não se podendo afirmar 

com precisão a relevância do sexo do observador das emoções expostas na 

sua capacidade interpretativa, podendo-se apenas destacar uma maior 

tendência das mulheres em observarem os olhos de quem expressa a emoção, 

enquanto dos homens de observarem mais atentamente a região da boca37,38. 

De maneira geral, há uma tendência de maior número de acertos 

interpretativos quanto mais jovem for e maior escolaridade detiver o indivíduo, 

independente do seu gênero39.   

Ao denotarmos a tristeza expressa na face de um familiar, por exemplo, 

tendemos a nos aproximar e oferecer ajuda ou acalento, sendo este um 

mecanismo evolutivo de adaptação social. Um outro exemplo pode surgir no 

ambiente de trabalho, quando o chefe de um determinado setor apresenta-se 

àquele dia com uma expressão de raiva, talvez sendo este um indicativo 

indireto para que os subalternos não se aproximem ou muito menos peçam 

revisão salarial ou algo que o valha. Este é, sem dúvida, um exemplo de 

mecanismo natural de defesa dos indivíduos. Pessoas que apresentam 

dificuldade em identificar estas emoções básicas, por qualquer motivo, tendem 

a se manter mais isoladas socialmente, indiferentes em relação aos 

sentimentos alheios, consequentemente apresentando um maior prejuízo no 

convívio social.  

Um dos primeiros testes criados para avaliação da capacidade de 

reconhecimento facial de emoções foi proposto por Ekman e Friesen em 1976, 

em que utilizavam fotografias em preto e branco de atores expressando as 6 

emoções básicas10. Com a evolução tecnológica, novos testes foram sendo 

derivados a partir daquele modelo inicial, culminando em testes 
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computadorizados tanto de expressões estáticas quanto dinâmicas. Há 

evidências recentes de que estas expressões faciais apresentadas de forma 

dinâmica possam ser reconhecidas com maior precisão, dentro de um sistema 

computadorizado11. No teste dinâmico, a imagem progride ao longo dos 

segundos e de forma homogênea de uma expressão neutra à uma das seis 

emoções básicas propostas por Ekman10,11. 
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2.JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO 

Considerando que as expressões faciais são de extrema importância 

para a inserção e a socialização do indivíduo dentro de uma comunidade e que 

pacientes acometidos pelo EHF têm alteração da mimica facial, torna-se 

importante a avaliação e correlação entre esta doença e a capacidade de 

reconhecimento facial de emoções por estes indivíduos. 

Portanto, postulamos que pacientes acometidos de espasmo hemifacial, 

consciente e por vezes inconscientemente tendem a expressar menos suas 

emoções através da face, como forma de evitarem a ativação deste distúrbio 

do movimento, mas ao mesmo tempo gerando, ao longo do tempo, uma 

alteração da capacidade fisiológica e evolutiva em compreender as emoções 

alheias, o que pode se tornar um problema psicossocial eminente. Isto poderia 

mudar a abordagem terapêutica em relação ao EHF, investindo-se também, 

além do tratamento neurológico convencional, em apoio e intervenção 

neuropsicológicos, afim de minimizar os danos psicossociais possíveis na vida 

destes pacientes. 

Isso poderia ser observado em um teste computadorizado dinâmico de 

reconhecimento facial de emoções, em que indivíduos acometidos pelos 

espasmos seriam avaliados em relação à sua própria capacidade de 

interpretação das expressões faciais alheias, tanto em relação ao número de 

acertos quanto ao tempo decorrido para a interpretação das mesmas, quando 

comparados a indivíduos saudáveis.  

Visto a expressiva quantidade de estudos envolvendo reconhecimento 

facial de emoções, em doenças variadas28-36, com testes já há muito 

padronizados, torna-se importante a verificação também para pacientes com 

EHF, uma vez que não há estudos semelhantes publicados na área médica. 

Portanto, além do ineditismo, possíveis resultados positivos poderiam mudar a 

forma como neurologistas abordam a doença, devendo esta tornar-se, talvez, 

mais aprofundada, englobando também os aspectos psicossociais envolvidos 

na vida do indivíduo. 
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3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

3.1. Geral: 

- Verificar se a capacidade de reconhecimento facial de emoções está 

alterada em pacientes portadores de EHF. 

 

3.2. Específicos: 

- Verificar se o desempenho dos pacientes com EHF no reconhecimento 

facial de emoções estaria influenciada pela gravidade dos espasmos, pelo grau 

de assimetria facial, pelo tempo de doença, pelos aspectos demográficos (sexo 

e gênero), pelo desempenho cognitivo, e pela intensidade dos sintomas de 

ansiedade e depressão. 
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4. MATERIAL E MÉTODO  

 

4.1. Método 

Trata-se de estudo observacional de análise clínica transversal de 

pacientes portadores de EHF primário ou idiopático em acompanhamento 

ambulatorial no setor de Distúrbios do Movimento do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto da Faculdade de Medicina da USP (HCFMRP-USP). Todos os 

pacientes com esse diagnóstico que frequentaram o Serviço no período entre 

21/09/ 2016 e 28/04/ 2017 foram convidados a participar do estudo. Todos os 

que concordaram em participar e que assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE), foram avaliados através de um protocolo clínico 

para obtenção de informações demográficas e clínicas (ANEXO). Entre todos 

os pacientes avaliados, nós convidamos aleatoriamente e de acordo com a 

disponibilidade de irem novamente até o Hospital de Clínicas, 51 pacientes 

para serem avaliados quanto à sua capacidade para reconhecer emoções 

faciais básicas descritas por Ekman (alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa e 

medo), que foram apresentadas de forma dinâmica através de um programa de 

computador. 

 

4.2.a Inclusão dos pacientes 

Aplicou-se inicialmente um questionário e fez-se uma avaliação clínica 

nos pacientes portadores de EHF em acompanhamento ambulatorial no 

HCFMRP-USP. Dos 118 pacientes avaliados inicialmente, 51 foram 

selecionados aleatoriamente de acordo com sua disponibilidade de horários, 

facilidade de contato telefônico e transporte até o hospital para participar do 

estudo da capacidade de reconhecimento das emoções.  Aqueles que 

concordaram, assinaram o termo geral de TCLE apropriado, previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP sob o número 

1.744.891. Todos os procedimentos da pesquisa foram realizados de acordo 

com a Declaração de Helsinki 

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/). 

 

4.2.b Grupo de controles 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
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O grupo controle foi constituído dentro de um banco de dados composto 

por indivíduos saudáveis da população geral, selecionados previamente pela 

pesquisadora dra. Flávia de Lima Osório, banco este existente especificamente 

para normatização da performance no teste dinâmico preto e branco (TDPB) de 

reconhecimento facial de emoções do setor de Neuropsiquiatria do Hospital de 

Clínicas da USP/RP. Estes voluntários, entre outras coisas, não poderiam ter 

nenhuma deficiência intelectual segundo o teste BETA-III. Os dados destes 

indivíduos foram selecionados respeitando-se o pareamento por idade, sexo e 

escolaridade com o grupo do estudo. 

 

4.2.1. Critérios gerais para inclusão no estudo: 

- Diagnóstico clínico de EHF primário ou idiopático realizado por um 

neurologista especializado em distúrbios do movimento; 

- Idade acima de 18 anos; 

- Escolaridade acima de 4 anos; 

- Ausência de doenças sistêmicas graves ou ativas; 

- Ausência de queixa de perda cognitiva significativa. 

 

4.2.2. Critérios gerais para exclusão no estudo: 

- Perda cognitiva significativa segundo o desempenho no mini-exame do 

estado mental (MEEM) e com prejuízo funcional; 

- Ausência de tempo ou de disposição para participar do estudo; 

- Estarem sob efeito terapêutico da toxina botulínica no dia de realização 

do estudo (ou seja, terem aplicado a substância em período inferior a 16 

semanas à data da realização do estudo); 

- Recusa em participar do estudo ou de assinar o termo de 

consentimento. 

 

4.3. Instrumentos de avaliação utilizados (ANEXOS):  

Segue abaixo a descrição dos instrumentos de avaliação utilizados 

nesse estudo: 

a) Mini-exame do estado mental (MEEM)12: Esta foi escala publicada em 

1974 e validada no Brasil em 199412, servindo como instrumento de avaliação 
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do estado cognitivo global dos pacientes. Trata-se de um instrumento 

amplamente utilizado atualmente, de fácil e rápida aplicação, constituído de 11 

questões e pontuação máxima de 30. Sua interpretação é dependente da 

escolaridade.  

b) Escala de depressão de Beck17 : Trata-se de um instrumento com 

validação para o Brasil, composto por 21 questões de múltipla escolha, com 

respostas que vão de 0 a 3 (escore máximo de 63). Valores obtidos entre 14 e 

19 sugerem depressão leve, entre 20 e 28 moderado e acima de 28, depressão 

grave. 

c) Escala de ansiedade de Beck18,19 : Trata-se de um instrumento com 

versão validada para o Brasil composto por 21 itens de múltipla escolha, com 

respostas que vão de 0 a 3 (escore máximo de 63). Valores entre 8 e 15 

sugerem ansiedade leve, entre 16 e 25 moderada e acima de 25, ansiedade 

grave. 

d) Escala SMC para avaliação da gravidade atual dos espasmos 

hemifaciais13: Trata-se de um instrumento utilizado para avaliação da gravidade 

dos espasmos hemifaciais de um paciente. É dividida em quatro categorias: 

grau I - espasmos localizados em região periocular; grau II - espasmos 

presentes também em outros músculos da face ipsilateral (orbicular da boca, 

zigomático, frontal e/ou platisma); grau III – os espasmos tônicos frequentes 

geram interferência na visão; grau IV - desfiguração assimétrica. 

e) Escala de Jankovic16: Trata-se da principal e mais utilizada escala de 

avaliação de Blefaroespasmo no mundo, que também é um distúrbio do 

movimento acometendo face, subdividida em duas partes de rápida e direta 

aplicação, avaliando-se frequência e gravidade dos espasmos. Utilizou-se uma 

versão traduzida, apesar da mesma não ter sido validada no Brasil. 

f) Sunnybrook Facial Grading System (SFGS)14,15: Esta escala, ainda 

não validada no Brasil, inicialmente foi desenvolvida para avaliação de 

pacientes com paralisia facial periférica. O Sistema de pontuação e graduação 

Sunnybrook baseia-se nos movimentos faciais de 5 expressões padronizadas, 

na avaliação da face em repouso e em possíveis sincinesias. A pontuação 

máxima é de 100 pontos, o que denotaria uma total capacidade de expressão 

motora facial.  
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4.4. Tarefa de reconhecimento das expressões faciais: 

A avaliação da capacidade dos indivíduos reconhecerem emoções foi 

realizada através do TDPB24. Este teste já foi aplicado em diversos outros 

trabalhos de pesquisa, sendo de grande importância atualmente nos estudos 

de reconhecimento facial de emoções20-23. Cada indivíduo avaliado é 

submetido a uma apresentação dinâmica em filme que é apresentado em uma 

tela touch-screen, em que 4 atores (2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino) 

expressam aleatoriamente as 6 expressões faciais básicas, totalizando 24 

apresentações. A ordem destas é aleatória e as duas primeiras expressões 

expostas servem apenas de exemplo para garantir a compreensão do paciente 

quanto a realização do teste e não foram computadas. Em um período de 10 

segundos, a face do ator em preto e branco progride de uma expressão neutra 

a uma das emoções acima referidas (figura 1). A tarefa foi exibida com auxílio 

do software Superlab 4.0 (Cedrus Corporation ®) – e é denominada Movie 

Morphing Faces Task9. Os indivíduos eram instruídos a, assim que 

acreditassem reconhecer qual emoção era expressada naquele momento, 

tocassem a tela com o dedo para que as alternativas com os nomes dos seis 

tipos de expressões faciais aparecessem para que pudessem fazer a sua 

escolha (figura 2). O tempo decorrido para que o indivíduo clicasse na tela para 

a escolha de uma das alternativas, bem como o número de acertos/erros eram 

computados.  
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Fig.1.  Exemplo de uma face dinâmica que se apresentava para o paciente.           

Gradativamente e em 10 segundos, passava de uma expressão neutra (0%)  

                  para uma das seis emoções básicas de Ekman (100%). 

 

 

 

Fig.2. Tela com as alternativas para que o voluntário escolhesse qual emoção 

acreditava ter sido expressa na tarefa naquele momento. 
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Os indivíduos tinham tempo livre para realizar a tarefa e só conseguiam 

seguir adiante para avaliação de uma nova expressão facial após a escolha de 

uma das alternativas apresentadas. O pesquisador acompanhou todos os 

testes realizados pelos pacientes, e atuou para solucionar possíveis problemas 

técnicos ou dúvidas dos voluntários (figura 3). 

O tempo médio de interpretação de todas as expressões que se 

apresentavam, bem como de cada uma das seis emoções apresentadas de 

forma dinâmica foi computado em segundos, sendo esse tempo de reação 

definido pelo tempo em que a pessoa tocava na tela do computador (quando 

esta acreditava já ter identificado a emoção que se apresentava). Mesmo 

quando a expressão facial de determinada emoção do teste já não mais 

progredia (ou seja, progressão de neutra para o máximo de expressão facial, 

em um total de 10 segundos) o tempo permanecia sendo contabilizado até que 

o indivíduo interrompesse com o toque na tela touch screen e então se 

apresentavam na sua frente as seis opções a serem selecionadas. O número 

de acertos totais, bem como de cada uma das emoções, também foi 

contabilizado. Cada indivíduo poderia obter um total de 24 acertos em todo o 

teste, sendo 4 acertos de cada uma das seis emoções (cada emoção aparecia 

4 vezes de forma alternada).  
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Fig.3. O pesquisador acompanhou todo o teste, podendo solucionar possíveis 

erros técnicos ou dúvidas dos voluntários. 

 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram analisados utilizando-se o software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0. As variáveis não-

categóricas presentes no estudo foram analisadas utilizando-se o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney. Já para a análise de todas as variáveis 

categóricas, utilizou-se o teste do Qui-quadrado. Inicialmente, comparou-se o 

grupo controle com o grupo do estudo (n = 51 para cada grupo).  

Utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman para avaliar 

potenciais correlações entre as performance dos pacientes no TDPB e o tempo 

de doença, escore no MEEM, gravidade do EHF, o grau de assimetria facial, e 

a intensidade de sintomas de depressão e ansiedade. 
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A partir de então, realizou-se a análise das variáveis dentro do próprio 

grupo do estudo em relação a idade, à escala SMC, à escala Jankovic - 

gravidade, à escala Jankovic – frequência, à idade de início dos sintomas, à 

escala Sunnybrook, além das diferenças estatísticas entre os dois sexos e 

entre os níveis de escolaridade. Realizou-se a verificação da influência de 

possíveis quadros de ansiedade e/ou depressão sobre os resultados obtidos 

através do uso das escalas de depressão e ansiedade de Beck.  

Por fim, considerou-se como diferença estatisticamente significativa 

quando encontrou-se p<0,05. 
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6. RESULTADOS 

Dos 118 pacientes com EHF inicialmente avaliados, 7 preencheram 

critérios clínicos para demência (história de alteração cognitiva progressiva, 

baixa pontuação no MEEM e prejuízo funcional observado pelo próprio 

paciente e/ou por um acompanhante) e foram excluídos do estudo. Dos 111 

restantes, 19 não foram localizados pelos números de telefones 

disponibilizados. Dos 92 localizados via telefone e que aceitariam inicialmente 

participar, 39 apresentaram dificuldades estruturais / financeiras para se 

deslocarem ao HC-FMUSP/RP em dias e horários alternativos para a 

realização dos testes. Dos 53 que compareceram, 1 teve sua filmagem 

interrompida por problemas técnicos e outro não conseguiu compreender de 

forma clara a maneira de realizar o teste, tendo ambos sido excluídos do 

estudo. 

 

Fig.4. Fluxograma do número de pacientes incluídos no estudo 
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6.1. CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE PACIENTES COM EHF 

Os pacientes com EHF que participaram desse estudo encontravam-se 

em tratamento com aplicações regulares de TxB tipo A no ambulatório de 

Toxina Botulínica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. As características 

clínicas e demográficas desses pacientes estão apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características clinicas e demográficas dos 51 pacientes com EHF. 

Número (n) 51 

Idade (média±DP) em anos 61,78 ± 20,85 

Sexo (M/F) 14 / 37 

Escolaridade (média±DP  em anos) 7,94 ±  4,31 

Escore no MEEM (média±DP) 26,74 ± 2,52 

Idade de início dos sintomas (média±DP) 50,76 ± 12,21 

Nº de pacientes em tratamento com TXB n(%) 51 (100%) 

Intervalo desde a ultima aplicação de TXB em 

semanas (média±DP) 
18,98 ±  2,43 

Duração da efetividade do tratamento com 

TXB – semanas (média±DP) 
13,68 ± 3,80 

Número (médio) de aplicações realizadas de TXB 

até a data da avaliação 
19,86 

Gravidade atual do EHF (SMC)  

Escore= 1 (n) 4 

Escore=2 (n) 28 

Escore=3 (n) 19 

Escore=4 (N) 0 

Gravidade atual do EHF (Jankovic) –  n 

Escore= 1 gravidade / frequência (N) 2 / 1 

Escore= 2 gravidade / frequência (N) 20 / 33 

Escore= 3 gravidade / frequência (N) 27 / 17 

Escore= 4 gravidade / frequência (N) 2 / 0 
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Esses pacientes tinham feito a última aplicação em média há 18 

semanas, e retornavam para uma nova aplicação.  

A idade média dos pacientes analisados foi de 61 anos, com predomínio 

de indivíduos do sexo feminino (72,5%). A média de escolaridade dessa 

amostra de pacientes foi em torno de 8 anos de estudo e o desempenho médio 

no MEEM foi de 26,7. Os pacientes tinham em média 11 anos de doença, e já 

tinham feito em média cerca de 20 aplicações de TxB tipo A ao longo dos anos. 

Eles referiam que o efeito terapêutico das aplicações duravam em média 13,68 

semanas. A gravidade dos espasmos da maioria dos pacientes foi classificada 

como intermediária tanto na escala SMC (escores 2 a 3) como na escala de 

Jankovic (escores 2 a 3). 

 

6.2. CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE CONTROLES 

Foram utilizados como controles, os dados de 51 voluntários 

selecionados e extraídos de um banco de dados normativo, que foi criado 

especificamente para o teste dinâmico TDPB de reconhecimento facial de 

emoções realizado no setor de Neuropsiquiatria do Hospital de Clínicas de 

Ribeirão Preto. Os dados foram selecionados de forma a estarem pareados por 

idade, sexo e escolaridade com o grupo de pacientes.  

 

Tabela 2. Características demográficas dos 51 controles. 

 

Número 
51 

Idade (média ±DP) em anos 60,41 ± 8,76 

Sexo (M/F) 15 / 36 

Escolaridade (média ±DP) em anos 7,27 ± 4,83 

 

A idade média deste grupo foi de 60,41 (DP = 8,76) anos, dos quais 36 

eram do sexo feminino e 15 do sexo masculino. Por fim, em relação a 

escolaridade do grupo controle, a média de anos de estudo formal foi de 7,27 

anos (DP = 4,83).  
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6.3. ANÁLISE COMPARATIVA DEMOGRÁFICA ENTRE O GRUPO DE 

PACIENTES COM EHF E CONTROLES 

As características demográficas dos pacientes com EHF e dos 

indivíduos do grupo controle estão explicitados na tabela abaixo (Tabela 2). 

 

Tabela 3. Tabela com os dados demográficos dos pacientes com EHF e 

indivíduos do grupo-controle 

 Pacientes com EHF Controles p 

Número  51 51  

Idade (média±DP) 61,78 ± 20,85 
60,41 ± 

8,76 
0,667* 

Sexo (M/F) 14 / 37 15 / 36 0,828** 

Escolaridade (anos) (média±DP) 7,94 ± 4,31 7,27 ± 4,83 0,462* 

* teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

** teste do Qui-quadrado 

 

Não se observou nenhuma diferença estatisticamente significativa entre 

os 2 grupos quanto as variáveis demográficas. 

 

6.4. ANÁLISE COMPARATIVA DA PERFORMANCE DOS PACIENTES COM 

EHF E CONTROLES NO TDPB 

Analisando a performance dos controles no TDPB foi possível 

determinar que não houve nenhuma correlação significativa entre as medidas 

analisadas no teste e a idade dos controles (teste de Spearman). Também não 

houve nenhuma diferença significativa entre as medidas obtidas no TDPB 

segundo o gênero do indivíduo (teste não-paramétrico de Mann-Whitney). 
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Tabela 4. Tabela com os dados demográficos dos 51 pacientes com EHF e 51 

indivíduos grupo-controle e a capacidade de reconhecimento facial de emoções 

através do Teste Dinâmico preto e branco. 

 
Pacientes com 

EHF 
Controles p* 

Número  51 51  

TESTE DINÂMICO PRETO E BRANCO  

 Média ± DP Média ± DP  

Tempo de resposta TOTAL (s) 114,92 ± 29,68 118,19 ± 39,09 0,99 

Número TOTAL de acertos 15,47 ± 3,91  15,31 ± 3,66 0,93 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 97,58 ± 44,9 98,42 ± 29,65 0,32 

Número de acertos: ALEGRIA 3,76 ± 0,61 3,69 ± 0,73 0,59 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) 123,12 ± 38,96 118,67 ± 33,67 0,84 

Número de acertos: TRISTEZA 2,51 ± 1,25 2,49 ± 1,10 0,86 

Tempo de resposta: MEDO (s) 122 ± 41,86 115,74 ± 36,5 0,58 

Número de acertos: MEDO 1,82 ± 0,95 1,67 ± 1,16 0,37 

Tempo de resposta: NOJO (s) 114,95 ± 41,87 119,12 ± 40,72 0,61 

Número de acertos: NOJO 2,33 ± 1,43 2,57 ± 1,00 0,63 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 134,74 ± 52,03 121,54 ± 40,8 0,30 

Número de acertos: RAIVA 2,43 ± 1,23 2,51 ± 1,22 0,74 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 123,43 ± 49,4 121,34 ± 47,27 0,94 

Número de acertos: SURPRESA 2,45 ± 1,70 2,55 ± 1,30 0,92 

* teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
DP= desvio padrão 
s = segundos x 10 

Comparando os 2 grupos segundo sua performance nas diferentes 

medidas do TDPB não observamos nenhuma diferença significativa entre os 

grupos. 
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6.5. ANALISE DE POTENCIAIS ASSOCIAÇÕES ENTRE A PERFOMANCE 

DOS PACIENTES COM EHF NO TDPB E OUTROS FATORES CLÍNICOS 

Verificamos a possibilidade de haver alguma associação entre a 

performance dos pacientes no TDPB e alguns fatores clínicos como o tempo de 

doença, a gravidade do EHF, o grau de assimetria facial e a gravidade de 

sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão. 

 

Tabela 5. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e o tempo de doença. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta TOTAL (s) 0,109 0,44 

Número TOTAL de acertos 0,162 0,25 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 
0,04 0,78 

Número de acertos: ALEGRIA 0,204 0,15 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) 0,208 0,14 

Número de acertos: TRISTEZA 0,234 0,09 

Tempo de resposta: MEDO (s) 0,043 0,76 

Número de acertos: MEDO 
0,090 0,52 

Tempo de resposta: NOJO (s) 
0,012 0,93 

Número de acertos: NOJO 0,130 0,36 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 
0,100 0,48 

Número de acertos: RAIVA 0,116 0,41 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 
0,167 0,24 

Número de acertos: SURPRESA -0,112 0,43 

*p<0,05 
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Tabela 6. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e o escore no MEEM. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta TOTAL (s) 0,072 0,61 

Número TOTAL de acertos 0,116 0,41 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 
0,161 0,26 

Número de acertos: ALEGRIA 0,108 0,45 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) -0,090 0,53 

Número de acertos: TRISTEZA 0,158 0,26 

Tempo de resposta: MEDO (s) 0,058 0,68 

Número de acertos: MEDO 
-0,062 0,66 

Tempo de resposta: NOJO (s) 
0,153 0,28 

Número de acertos: NOJO 0,216 0,12 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 
0,171 0,23 

Número de acertos: RAIVA -0,096 0,50 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 
-0,061 0,67 

Número de acertos: SURPRESA 0,117 0,41 

*p<0,05 
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Tabela 7. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e a gravidade do EHF segundo a escala SMC. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta TOTAL (s) 0,171 0,23 

Número TOTAL de acertos -0,058 0,68 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 
0,188 0,18 

Número de acertos: ALEGRIA 0,129 0,36 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) 0,195 0,17 

Número de acertos: TRISTEZA -0,101 0,48 

Tempo de resposta: MEDO (s) 0,099 0,49 

Número de acertos: MEDO 
-0,211 0,13 

Tempo de resposta: NOJO (s) 
,0127 0,37 

Número de acertos: NOJO 0,039 0,78 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 
0,254 0,07 

Número de acertos: RAIVA -0,061 0,67 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 
0,018 0,89 

Número de acertos: SURPRESA 0,149 0,74 

*p<0,05 
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Tabela 8. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e a gravidade do EHF segundo a escala Jankovic. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta TOTAL (s) 0,158 0,26 

Número TOTAL de acertos 0,175 0,22 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 0,107 0,45 

Número de acertos: ALEGRIA 0,042 0,76 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) 0,185 0,19 

Número de acertos: TRISTEZA 0,021 0,88 

Tempo de resposta: MEDO (s) 0,110 0,44 

Número de acertos: MEDO 0,035 0,80 

Tempo de resposta: NOJO (s) 0,227 0,109 

Número de acertos: NOJO 0,391 0,005* 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 0,217 0,126 

Número de acertos: RAIVA 0,164 0,249 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) -0,124 0,38 

Número de acertos: SURPRESA -0,114 0,42 

*p<0,05 
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Tabela 9. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e o escore da assimetria facial segundo a escala de 

Sunnybrook. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta TOTAL (s) -0,054 0,70 

Número TOTAL de acertos 0209 0,14 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 
-0,002 0,98 

Número de acertos: ALEGRIA 0,044 0,76 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) -0,139 0,32 

Número de acertos: TRISTEZA 0,221 0,12 

Tempo de resposta: MEDO (s) 0,007 0,96 

Número de acertos: MEDO 
0,042 0,77 

Tempo de resposta: NOJO (s) 
-0,174 0,22 

Número de acertos: NOJO -0,050 0,72 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 
-0,095 0,50 

Número de acertos: RAIVA 0,197 0,16 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 
0,175 0,22 

Número de acertos: SURPRESA 0,296 0,035* 

*p<0,05 
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Tabela 10. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e os escores no inventário de depressão de Beck. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta total (s) 0,151 0,33 

Número total de acertos -0,068 0,66 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 
0,043 0,78 

Número de acertos: ALEGRIA 0,113 0,47 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) 0,133 0,39 

Número de acertos: TRISTEZA -0,106 0,49 

Tempo de resposta: MEDO (s) 0,131 0,40 

Número de acertos: MEDO 
0,062 0,69 

Tempo de resposta: NOJO (s) 
0,95 0,54 

Número de acertos: NOJO -0,084 0,59 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 
0,229 0,14 

Número de acertos: RAIVA -0,081 0,60 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 
-0,107 0,49 

Número de acertos: SURPRESA -0,089 0,57 

*p<0,05 
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Tabela 11. Correlações (teste de correlação de Spearman) entre variáveis no 

teste de capacidade de reconhecimento facial de emoções através do teste 

dinâmico preto e branco e os escores no inventário de ansiedade de Beck. 

Variável Coeficiente de correlação p 

Tempo de resposta total (s) -0,038 0,81 

Número total de acertos 0,084 0,59 

Tempo de resposta: ALEGRIA (s) 
-0,020 0,90 

Número de acertos: ALEGRIA 0,240 0,12 

Tempo de resposta: TRISTEZA (s) -0,041 0,79 

Número de acertos: TRISTEZA -0,117 0,45 

Tempo de resposta: MEDO (s) -0,032 0,84 

Número de acertos: MEDO 
0,204 0,19 

Tempo de resposta: NOJO (s) 
-0,032 0,84 

Número de acertos: NOJO 0,031 0,84 

Tempo de resposta: RAIVA (s) 
0,062 0,69 

Número de acertos: RAIVA 0,044 0,78 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 
-0,207 0,18 

Número de acertos: SURPRESA 0,4083 0,60 

*p<0,05 

 



41 

 

Dessa análise concluímos que as únicas correlações significativas foram 

observadas entre o número de acertos no reconhecimento da expressão de 

nojo e a gravidade do EHF segundo a escala de Jankovic e o número de 

acertos no reconhecimento da expressão de surpresa e o grau de assimetria 

facial segundo a escala Sunnybrook.  

Considerando esse resultados positivos, os pacientes foram divididos 

arbitrariamente em 2 grupos segundo o seu escore total na escala de Jankovic: 

grupo 1 (EHF leve) com escores ≤4 (n=25), grupo 2 (EHF moderado a 

acentuado) com escores >4 (n=26). Aplicando o teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney, com relação ao reconhecimento da emoção “nojo” não há 

diferença entre os grupos com relação ao tempo de resposta (p=0,127), mas 

há diferença significativa para o número de acertos (p=0,028). O grupo 1 

apresentou menos acertos que o grupo 2. Não há outras diferenças 

significativas entre aos grupos em relação a distribuição de gêneros, tempo de 

doença, ou escores no MEEM, IDBECK e IABECK. 

 

Tabela 12. Análise comparativa entre pacientes com EHF classificados como 

EHF leve (grupo 1) ou moderado/acentuado (grupo 2) 

 grupo 1  

(escores <70) 

grupo 2  

(escores ≥70) 

p 

N 25 26  

Gênero: F/M 21/4 16/10 0,116 

 Média ± DP Média ± DP  

idade 62,8 ± 11,4 59,7 ± 10,4 0,76 

Tempo de resposta: NOJO (s) 112,0 ± 42,3 120,9 ± 32,0 0,127 

Número de acertos: NOJO 2,28 ± 0,98 2,85 ± 0,96 0,028* 

MEEM 26,45 ± 2,3 27,47 ± 2,2 0,09 

Tempo de doença (anos) 12,31 ± 9,0 11,57 ± 6,0 0,86 

Escores no IDBECK 12,68 ± 11,5 9,84 ± 10,8 0,38 

Escores no IABECK 8,77 ± 10,0 7,26 ± 7,4 0,84 

*p<0,05, teste não paramétrico de Mann-Whitney, teste do Qui-quadrado 
MEEM= mini-exame do estado mental, IDBECK; inventário de depressão de Beck, 
IABECK= inventário de ansiedade de Beck 
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Considerando novamente os resultados positivos da análise de 

correlação, os pacientes foram divididos arbitrariamente em 2 grupos segundo 

o seu escore total na escala de Sunnybrook: grupo 1 (assimetria moderada a 

grave) com escores <70 (n=19), grupo 2 (assimetria leve) com escores ≥70 

(n=32). Segundo o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, com relação ao 

reconhecimento da emoção “surpresa” não há diferença entre os grupos com 

relação ao tempo de resposta (p=0,209), mas há diferença significativa para o 

número de acertos (p=0,023). O grupo 1 apresentou menos acertos que o 

grupo 2. Há também diferença significativa entre os grupos com relação aos 

escores no IDBECK, os pacientes do grupo 1 apresentaram escores superiores 

aos do grupo 2 (p=0,04). Não há outras diferenças significativas entre aos 

grupos em relação a distribuição de gêneros, tempo de doença, ou escores no 

MEEM e IABECK. 

 

Tabela 13. Análise comparativa entre pacientes com EHF classificados como 

assimetria ou moderada/acentuada (grupo 1) ou leve (grupo 2) 

 grupo 1  

(escores <70) 

grupo 2  

(escores ≥70) 

p 

N 19 32  

Gênero: F/M 12/7 25/7 0,334 

 Média ± DP Média ± DP  

idade 62,2 ± 10.6) 61,5 ± 11,1 0,96 

Tempo de resposta: SURPRESA (s) 107,02 ± 12,7 122,89 ± 41,6 0,20 

Número de acertos: SURPRESA 2,11 ± 1,15 2,81 ± 1,15 0,02* 

MEEM 26,42 ± 2,3 27,03 ± 2,4 0,24 

Tempo de doença (anos) 12,5 ± 6,5 11,7 ± 8,3 0,37 

IDBECK 16,5 ± 8,2 8,6 ± 8,2 0,04* 

IABECK 9,1 ± 8,1 7,5 ± 9,2 0,24 

*p<0,05, teste não paramétrico de Mann-Whitney, teste do Qui-quadrado 
MEEM= mini-exame do estado mental, IDBECK; inventário de depressão de Beck, 
IABECK= inventário de ansiedade de Beck 
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7. Discussão 

O EHF é um distúrbio do movimento relativamente comum em 

ambulatórios especializados e pode gerar prejuízo psicossocial significativo nos 

indivíduos acometidos40. A hipótese do nosso estudo foi de que o 

acometimento da face pelos espasmos ou a assimetria facial que acompanha 

os casos de EHF poderiam interferir no reconhecimento facial das emoções 

pelos pacientes. Nossos resultados revelaram que não há uma alteração 

significativa na capacidade de reconhecer as 6 expressões emocionais básicas 

quando avaliadas pelo TDPB. Não houve diferenças significativas em relação 

ao grupo de controles nem quanto no tempo decorrido para identificar as 

emoções, nem no número de acertos/erros na interpretação das mesmas. 

Quando analisamos as correlações entre as variáveis medidas no TDPB 

com as variáveis clínicas e demográficas, verificamos existir correlações 

estatisticamente significativas entre: 1º) o número de acertos no 

reconhecimento na expressão da emoção “nojo” e o escore de Jankovic de 

gravidade/frequência do EHF, e entre 2º) o número de acertos no 

reconhecimento da expressão “surpresa” e o escore de assimetria facial de 

Sunnybrook. Essas observações preliminares foram confirmadas quando 

fizemos uma análise dirigida para esses achados.  

Observamos que pacientes com EHF leve segundo a escala de Jankovic 

tiveram menos acertos no reconhecimento da expressão  “nojo” que pacientes 

com EHF mais grave. Ou seja, os pacientes com EHF mais graves e 

frequentes por esta escala tiveram maior facilidade no reconhecimento desta 

emoção considerada como negativa. Também não observamos que esses 

resultados tivessem sofrido interferência da idade, gênero, tempo de doença, 

nível cognitivo e intensidade de sintomas depressivos e de ansiedade. Assim, 

parece que essa discreta diferença pode ser explicada apenas pela gravidade 

do EHF. 

Também verificamos que pacientes com maior assimetria facial segundo 

a escala Sunnybrook tiveram menos acertos no reconhecimento da expressão 

“surpresa” que pacientes com menor assimetria facial. Nesse caso, 

observamos que pacientes com assimetria facial mais acentuada 

apresentavam sintomas de depressão de maior intensidade que o grupo com 
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assimetria facial leve. Por consequente, podemos considerar que o grau de 

assimetria facial e/ou a intensidade dos sintomas depressivos poderiam 

explicar a diferença na performance entre os grupos em relação a expressão 

“surpresa”. 

Deduz-se aqui que os pacientes com espasmos mais graves e 

frequentes em suas faces tem uma tendência a maior reconhecimento da 

expressão de emoção “nojo”. Sabe-se que a correta interpretação facial de 

emoções é inerente ao indivíduo, independentemente do meio e da cultura em 

que está inserido, como já postulou Darwin e comprovou Paul Ekman7. Ao 

encontrar-se correlação estatisticamente relevante entre o grau de gravidade e 

frequência de uma patologia neurológica e determinada emoção tida como 

negativa, nota-se alteração nesta condição previamente conhecida como 

“natural” e “evolutiva” do ponto de vista científico. Ou seja, se denotam com 

maior facilidade uma emoção negativa como “nojo”, poderiam estar exprimindo, 

indiretamente, que sentem mais esta mesma emoção: nojo da sua própria 

condição neurológica possivelmente por perderem a “fisiologia natural” de sua 

motricidade facial e consequentemente a natural e inerente expressão facial de 

suas emoções? Assim, reconheceriam melhor aquilo que sentiriam mais, nos 

seus íntimos, por terem alteração justamente na parte do corpo humano mais 

exposta ao longo de suas vidas: a face. É evidente que aquele indivíduo que 

sofre de algum problema, seja no âmbito orgânico ou mental, tende a ter maior 

capacidade de enxergar também no outro os mesmos problemas. Assim, quem 

sente mais emoções negativas em decorrência de sua doença de base, 

conseguiria, em tese, interpretar e perceber mais facilmente as mesmas 

emoções negativas nos outros indivíduos.  

Raciocínio semelhante pode ser transportado ao analisar-se os dados 

encontrados em relação à escala de Sunnybrook, em que aqueles com maior 

assimetria facial (assimetria moderada/grave) obtiveram menor número de 

acertos em relação à emoção “surpresa” considerada, juntamente com a 

emoção “alegria”, uma das expressões mais fáceis de serem identificadas41. 

Denota-se que os pacientes com maior assimetria facial em decorrência do 

EHF tendem a interpretar de forma inadequada esta emoção, classicamente 

descrita como de fácil interpretação, podendo inferir uma potencial dificuldade 

de convívio social, uma vez que as expressões faciais de emoção são, 
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evolutivamente, importantes para este adequado convívio entre as pessoas. No 

entanto, foi denotado também nas análises efetuadas uma maior prevalência 

de sintomas depressivos pelo IDBECK exatamente nestes pacientes com maior 

assimetria facial, podendo estes sintomas interferirem na interpretação da 

emoção relatada. É reconhecido por alguns estudos que pacientes deprimidos 

ou com episódios depressivos recorrentes tem uma tendência a menor 

interpretação de emoções faciais, principalmente em relação à emoções tidas 

como “positivas”42. Como a emoção “surpresa” não atende à denominação 

específica entre positiva e negativa, teoricamente portanto sua correta 

interpretação não sofreria grande alteração em relação a pacientes deprimidos, 

diferentemente do que fora encontrado neste trabalho. Portanto, seria o EHF 

um fator complicador na interpretação facial desta emoção específica? E, mais 

uma vez, isto poderia gerar prejuízo nas habilidades sociais e interações 

interpessoais destes indivíduos, uma vez que interpretações emocionais 

equivocadas podem gerar falhas de receptividade, monitoramento e resposta à 

estas reações emocionais que lhes são expostas no cotidiano43.   

Das escalas utilizadas para avaliação de espasmo facial, apenas 

encontramos alteração estatisticamente significativa em relação à Jankovic, 

mas não à SMC. Esta última, por ser teoricamente mais simples, com menos 

itens, não subdividindo por exemplo os espasmos em frequência e gravidade 

como a outra, pode ter sido menos sensível em relação à percepção de 

alteração dos pacientes do estudo quanto à capacidade de reconhecimento 

facial de emoções, apesar de tratar-se de um instrumento de avaliação mais 

específico para EHF. 

Poucos estudos foram realizados avaliando a relação entre alterações 

da mimica facial e a capacidade de reconhecimento facial de emoções, 

avaliando-se, nestes, especificamente pacientes com paralisia facial 

periférica44-45. Nos estudos disponíveis até o presente momento, não houve 

diferença de interpretação destas emoções neste tipo de paciente ou apenas 

alterações sutis no tempo de resposta à emoção que se apresentava, mas não 

no número de acertos/erros.44-45 Não existiam ainda estudos que avaliaram 

pacientes com EHF e a capacidade de reconhecimento facial de emoções. 

Portanto, este trabalho tem uma importância também por tratar-se de tema 

inédito.  
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Apesar do ineditismo, os achados estatisticamente relevantes foram, de 

certa forma, discretos e pontuais, o que pode levar à conclusão de que 

pacientes acometidos de EHF não tenham problemas graves de 

reconhecimento facial de emoções, consequentemente com pouco prejuízo 

psicossocial neste âmbito. Portanto, aparentemente até o presente momento 

este não deve ser o foco de preocupação do neurologista ao avaliar pacientes 

com este distúrbio do movimento. Possivelmente as limitações denotadas 

neste trabalho possam ter influenciado nos achados mais discretos expostos: o 

número pequeno de pacientes analisados (n = 51) e o fato de que muitos não 

puderam ou não aceitaram o convite em participar do mesmo. É possível, 

ainda, que uma análise estatística mais bem elaborada pudesse denotar 

resultados os quais não conseguimos encontrar. Por fim, todos os pacientes 

que participaram do estudo estavam cronicamente sob tratamento com toxina 

botulínica, o que poderia diminuir o impacto do EHF em alterar o 

reconhecimento facial das emoções, mesmo não estando naquele exato 

momento da avaliação sob efeito do bloqueio neuromuscular da medicação 

(observemos, por exemplo, que quase não existiram pacientes com escores 4 

nas escalas de gravidade). Um estudo mais amplo, com maior número de 

pacientes envolvidos, de preferência com pouco ou nenhum tratamento 

específico para a doença poderá revelar achados mais exuberantes. 
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8. Conclusões  

 

• Os pacientes com EHF não apresentam alterações significativas na 

capacidade de reconhecimento facial de emoções segundo o TDPB; 

• Os pacientes com EHF mais grave segundo a escala de Jankovic 

apresentam maior capacidade para identificar corretamente a emoção 

“nojo” que os pacientes com EHF leve; 

• Os pacientes com EHF com maior assimetria facial segundo a escala de 

Sunnybrook têm menor capacidade para identificar corretamente a 

emoção “surpresa” que os pacientes com assimetria leve. Essa 

característica também está associada à presença de sintomas 

depressivos mais intensos pela escala IDBECK; 
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Escala de Jankovic para Espasmo Facial 

Gravidade 

0. Nenhum ☐ 

1. Aumento do piscamento presente apenas com estímulo 
externo (ex.: luz, vento, leitura, dirigir, etc) ☐ 

2. Leve, porém com fibrilações palpebrais (sem espasmos 
atuais), definitivamente percebidas, possivelmente 
constrangedoras, porém sem incapacitação funcional 

☐ 

3. Moderada, espasmos muito evidentes, apenas da 
pálpebra, levemente incapacitantes ☐ 

4. Grave, com espasmos palpebrais incapacitantes e 
possivelmente outros músculos faciais ☐ 

Frequência 

0. Nenhum ☐ 

1. Aumento discreto da frequência de piscamentos ☐ 

2. Fibrilações palpebrais com duração menor que 1 
segundo ☐ 

3. Espasmos faciais com duração maior que 1 segundo, 
mas olhos se abrem em mais de 50% do tempo que está 
acordado 

☐ 

4. Funcionalmente “cego” devido a persistência do 
fechamento dos olhos (blefaroespasmo) maior que 50% 
do tempo que está acordado. 

☐ 
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