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Introdução e objetivos: Durante a prática clínica avaliar a simetria facial é
necessário, principalmente na reabilitação de sujeitos com paralisia facial
periférica. Na literatura são descritos vários modelos de avaliação, contudo
de caráter predominantemente subjetivo. Assim o objetivo deste trabalho é
propor um modelo de avaliação objetivo aplicável em ambiente clínico de
mensuração da simetria facial com a utilização do Software Tracker Vídeo
Analysis and Modeling tool.

Métodos: Foram recrutados 15 sujeitos saudáveis (idade: 21,67±2,41) que
foram filmados em repouso e durante o sorriso máximo. Os vídeos foram
transferidos para o software Tracker. Foram calculadas o deslocamento da
comissura labial direita e esquerda (DD e DE, respectivamente) durante o
sorriso e 4 razões de simetria: simetria angular em repouso (SAR),simetria
estática (SE),simetria angular dinâmica (SAD) e simetria dinâmica (SD).
Todas as análises foram realizadas por dois avaliadores. Para as variáveis foi
avaliado o tipo de distribuição,calculado o intervalo de confiança e o
coeficiente de correlação intraclasse. Projeto aprovado pelo CEP com
protocolo: 42839815.8.0000.0030

Resultado: Os sujeitos apresentam valores médios nas razões SAR, SE,
SAD, SD e para os deslocamentos SD e SE de: 0,998±0,007; 1,066±0,108;
1,002±0,034; 0,990±0,294; 1,747±0,506; 1,847±0,502, respectivamente.
Após análise dos dados, pode-se observar ausência de diferença entre as
razões de simetria e deslocamento identificados pelos dois avaliadores. Além
disso, pode-se observar correlação fraca para SAR (0,30), moderada para SE
e DE (0,47 e 0,54, respectivamente) e substancial para as demais variáveis
(0,63 a 0,68). As razões de simetrias estáticas apresentaram correlação
fraca e moderada, já as razões de simetrias dinâmicas apresentam
correlações substanciais.

Discussão e conclusão: Os sujeitos apresentam assimetria apenas quando
as variáveis são analisadas de forma isolada, mostrando a necessidade da
combinação das razões de simetria tanto dinâmicas quanto estáticas para



evitar erro de avaliação nos sujeitos com paralisia facial, os quais podem não
demonstrar assimetria em repouso, mas demonstrar durante os movimentos.
Assim a avaliação de simetria facial por meio do software Tracker apresenta
confiabilidade adequada, podendo ser utilizada na prática clínica.
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