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AVALIAR OS EFEITOS DA ACUPUNTURA ATRAVÉS DE ANÁLISE 

ELETROMIOGRÁFICA NAS SEQUELAS DA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA 

APÓS 20 ANOS: RELATO DE CASO

Resumo

Introdução:  A paralisia facial periférica (PFP) decorre da interrupção do influxo 

nervoso de qualquer um dos segmentos do nervo facial e para a Medicina Tradicional 

Chinesa (MTC) significa que houve uma obstrução na circulação de energia e sangue 

nos meridianos  Yang, que se estendem pela região facial devido a invasão por Vento-

Frio. Objetivo: Avaliar os efeitos da acupuntura por meio da análise eletromiográfica 

nas sequelas da PFP. Materiais e Métodos: Participou do estudo um indivíduo, 

gênero feminino, com idade de 44 anos, com PFP há 20 anos apresentando sequelas 

no lado direito e sincinesia no lado contralateral. Foi submetida à análise 

eletromiográfica antes  e após o tratamento, sessão de fotos para análise morfológica 

e acupuntura sistêmica (E2, E3, E4, E6, EXT-7). Resultados Preliminares: Com a 

utilização da eletromiografia foi possível constatar comparativamente a maior ativação 

e recrutamento das fibras  musculares do lado direito e menor sobrecarga do lado 

esquerdo, proporcionando a evolução funcional do movimento, melhor simetria e 

produzindo uma resposta positiva no sistema estomatognático. 
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Introdução

A mímica facial é fundamental para a expressão e comunicação humana, que são 

possíveis apenas através da integridade do nervo facial,  sendo assim, a paralisia 

facial periférica (PFP) pode deixar sequelas estéticas, funcionais e psicológicas(1). A 

paralisia facial periférica decorre da interrupção do influxo nervoso de qualquer um 

dos segmentos do nervo facial(2,3) e para a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) este 

influxo significa que a PFP se deriva de uma obstrução na circulação de energia e 

sangue nos  meridianos Yang, que se estendem pela região facial devido a invasão 

dos fatores patógenos e exógenos de Vento-Frio,  provocando uma desnutrição dos 

tecidos dos músculos faciais com a aparição da enfermidade e sua deficiência motora 

fundamentalmente(4). 
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Objetivo

Avaliar os efeitos  da acupuntura através de análise eletromiográfica nas  sequelas  da 

paralisia facial periférica.

Materiais e Métodos

Amostra

Participou do estudo um indivíduo, gênero feminino, com a idade de 44  anos, e 

sequelas decorrentes de 20 anos de paralisia facial do lado direito, apresentando 

sincinesia no olho esquerdo. Assinou o termo de consentimento livre esclarecido que 

gerou o (Processo Ceuclar nº 0012/2010).

Equipamentos

Utilizado o Eletromiógrafo de superfície EMG System 810C com eletrodos 

descartáveis, uma câmera da marca Nikon Coolpix s2600 com 14.0 megapixels  , 

agulhas sistêmicas de (0,25x30mm), faciais (0,25x15mm), Tsing e um Tens Quark de 

um canal.

Desenvolvimento

Eletromiografia

Realizada nos músculos orbicular da boca e dos olhos pré-tratamento e após 5 

sessões o procedimento foi repetido afim de emitir um parecer miofuncional sobre a 

eficácia do tratamento.

Fotografia

Utilizada para fornecer um padrão visual das alterações morfológicas ocorridas na 

face, auxiliando a determinar as assimetrias existentes antes e após  a aplicação da 

acupuntura.

Acupuntura

Acupuntura sistêmica foi aplicada nos  pontos F3, VB21, VC17, E2, E3, E6, E7, VB2, 

ID19, Yintang, com estimulação manual, E4 e Tou-Kuang-Ming (EXT-7) com 

eletroestimulação a 4hz, corrente pulsada e intensidade subjetiva do paciente. Ambas 

as técnicas foram aplicadas  em conjunto por 5 sessões de 25 minutos  com intervalo 

de uma semana entre as aplicações.
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Resultados Preliminares

Foi possível notar ausência de sincinesia no olho esquerdo (Figura1), formação do 

sulco nasolabial e melhor padrão simétrico da boca  (Figura2).

                       
     Figura1- Sincinesia                         Figura2 - Evolução após 5 sessões de acupuntura

Através da análise eletromiográfica foi possível constatar uma maior ativação e 

recrutamento das fibras  musculares  do lado direito e menor sobrecarga do lado 

esquerdo, proporcionando a evolução funcional do movimento, melhor simetria e 

produzindo uma resposta positiva no sistema estomatognático.

Tabela1 - Comparação dos valores em mV das atividades eletromiográficas dos músculos 
orbicular do olho e da boca pré e pós aplicação de 5 sessões de acupuntura. 

Orbicular do 
Olho e Boca

Abrir os 
olhos D

Abrir os 
Olhos E

Fechar os 
olhos D

Fechar os 
olhos E

Fazer bico D Fazer bico E

Pré 13,70 32,11 11,69 50,20 239,69 432,20

Pós 15,80 29,18 18,58 31,86 240,56 429,01

D - direito
E - esquerdo
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