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CATEGORIA EM ANDAMENTO

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE AÇÃO DOS MÚSCULOS DA FACE EM
INDIVÍDUOS COM PARALISIA DE BELL

1. RESUMO

A paralisa facial é uma sindrome que acomete o nervo facial e comprmete a
mimica facial.O objetivo deste estudo será mensurar o potencial de ação dos
musculos zigomáticos de mulheres acometidas pela paralisia facial de Bell em fase
de sequela após a terapia miofuncional. Serão selecionadas 7 mulheres entre 35 e
45 anos com paralisia facial de Bell há mais de dois anos (grupo pesquisa), após a
realização da terapia miofuncional e 12 mulheres sem paralisia facial, não
submetidas a nenhum tratamento miofuncional (grupo controle). Será realizada
eletromiografia dos musculos zigomáticos em repouso e durante o sorriso máximo
voluntario em todas as participantes. Os dados serão coletados durante 30
segundos em repouso e em seguida será coletado o sorriso máximo voluntário, em
tres momentos,durante 5 segundos, intercalados por 5 segundos de repouso entre
os movimentos, das duas hemifaces.Os dados encontrados serão comparados entre
os dois grupos.

2. INTRODUÇÃO

A face caracteriza as expressões faciais, a utilização dos músculos faciais,
causam as rugas e sulcos transitórios dispostos de forma perpendicular aos feixes
musculares descritas como dinâmica de linhas faciais. Se essas linhas faciais
ocorrerem com mais frequencia ou com intensidade maior que a necessária
chamam-se linhas faciais estáticas, que por muitas vezes podem identificar na
aparência do indivíduo uma falsa informação, como por exemplo a idade ou
personalidade. A face é um sistema de identificação muito importante entre os seres
humanos e fundamental para a comunicação e bem-estar, as expressões faciais são
universais. (BYRNE,2004).Paralisia de Bell (Bodenéz,2010), identificaram que os
estudos das últimas décadas quanto a etiologia da Paralisia de Bell foram bastantes
controversos, podem ser classificados vascular, virótica. Podemos identificar duas
fases na Paralisia de Bell, a fase flácida que possui ausência de impulsos nervosos
e a outra com inervação anômala e recuperação incompleta determinando a
presença de sequelas (CARVALHO, 2008). A Paralisia Facial Periférica compromete
as funções dos músculos da face decorrente a uma lesão do nervo facial que por
sua vez, é responsável por permitir a mímica facial de fundamental importância no
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contexto social e individual. Outras funções importantes como o lacrimejamento,
ingestão de alimentos, fechar os olhos como proteção ocular, essas funções básicas
quando alteradas, ocasionam mudanças que refletem não só no cotidiano como
também o psicológico do indivíduo (SALES, 2011).O tempo de início do tratamento
da paralisia facial periférica pode contribuir a um retrocesso dos déficits motores dos
músculos
da
hemiface
comprometida
pela
paralisia
(MENDES,
2010).Eletromiografia, segundo ON et al. (2007), é um importante recurso de
avaliação objetiva para identificar evidências de aumento da atividade elétrica do
músculo resultado da reinervação, antes mesmo dos sinais clínicos de recuperação.
A EMGs é um método objetivo que permite quantificar a atividade muscular e utilizála para análise de comparação e mensurar a recuperação do paciente, identificando
de forma objetiva o limite terapêutico e posteriormente a alta do paciente,
(BERNARDES, et al., 2010).

3. OBJETIVOS

Avaliar o potencial de ação dos músculos zigomáticos das duas hemifaces em
repouso e durante o movimento do sorriso mecanismo voluntário em indivíduos
entre 35 e 45 anos que possuem Paralisia de Bell em uma hemiface.

4. METODOLOGIA

Esta pesquisa será comparativa, descritiva. Serão selecionadas 7 mulheres
entre 35 anos e 45 anos e 12 meses, com paralisia facial de Bell, há mais de dois
anos, (grupo pesquisa GP), tratadas por terapia miofuncional e outro grupo
composto por 12 mulheres, com a mesma idade, sem paralisia facial, sem
tratamento facial (grupo controle GC). O critério de exclusão é mulheres com
alterações cognitivas ou neurológicas, com cirurgia de face. Será aplicada a mesma
metodologia em todas as participantes. Será verificado o potencial de ação dos
músculos zigomáticos em repouso e durante o sorriso máximo voluntário. Serão
colocados eletrodos bipolares em ambas as faces, no sentido das fibras musculares
dos músculos zigomáticos. Inicialmente será feita limpeza da pele em que os
eletrodos serão fixados, remove-se a gordura com álcool 70º (RAHAL, 2010).A
localização dos eletrodos no músculo deverá ser entre dois pontos motores ou entre
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um ponto motor e a inserção do tendão no mesmo sentido da linha média
longitudinal do músculo e o eixo longitudinal dos eletrodos deverá estar paralelo e a
área de detecção dos eletrodos fiquem dispostas de perpendicular às fibras
musculares quando possível, garantindo a amplitude do sinal (DE LUCA, 2002) e
registrados os potenciais de ação dos músculos durante 30 segundos de repouso e
posteriormente realizadas três coletas de 5 segundos de movimento máximo
voluntario de sorriso, intercalados por 5 segundos de repouso. Será utilizado
aparelho Miotool, filtro passa banda; para analise do sorriso, será aberta uma janela
do sinal RAW, de 3 segundos de cada movimento, passado o filtro passa banda e
noth, obtendo-se assim 3 médias de movimentos. A normalização para comparação
dos dados será feita relacionando o pico máximo de potencial de ação do
movimento (100%) com o valor médio obtido.Serão realizadas comparações entre o
potencial de ação das hemi faces com e sem paralisia facial (GP); entre as hemi
faces das participantes sem paralisia facial (GC) e entre a hemi face com paralisia
facial 9GP)e a media de potencial de ação das participantes sem paralisia facial
(GC).

5. DESENVOLVIMENTO

As participantes colaboraram, o exame é rápido e indolor, sem malefícios aos
participantes, o local escolhido para coleta dos dados foi adequado. A autora
recebeu um treinamento prévio para a análise dos dados que é realizada de
forma cuidadosa e detalhada.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O estudo eletromiográfico de normatização do movimento do sorriso voluntário
demonstrou que mulheres entre 35 e 45 anos utilizam 40,36% do potencial de
ação do lado esquerdo e direito.
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