
cód. do trabalho: 857

Quais são os tipos de intervenção propostos por
fisioterapeutas para pacientes com paralisia facial

CAEE: 42.839815.8.0000.0030

Nome Completo: CLARISSA CARDOSO DOS SANTOS COUTO PAZ

Autor Principal: ÉRIKA CRISTINA BOTELHO PINHO

Autor Apresentador: Pedro Henrique Cort?s de Sousa

Co-Autores: CLARISSA CARDOSO DOS SANTOS-COUTO-PAZ

E-mail: clarissacardososcp@gmail.com

Palavra chave: Metodologia qualitativa; reabilitação; avaliação.

Introdução e objetivos: As alterações motoras e funcionais da paralisia
facial periférica (PFP) possuem um grande impacto social e, devido à
possibilidade de agravamento do comprometimento motor decorrente de
algumas intervenções, é necessário que a prática fisioterapêutica esteja
fundamentada em evidências científicas. O objetivo foi descrever a
abordagem fisioterapêutica de profissionais, considerando os métodos de
avaliação e intervenção comumente utilizados na prática clínica do
fisioterapeuta em pacientes com PFP.

Métodos: Trata-se de um estudo com metodologia qualitativa de análise de
conteúdo. Sete fisioterapeutas responderam a um questionário
autoaplicável, constando questões abertas relacionadas aos métodos de
avaliação e intervenção fisioterapêuticas comumente utilizados na prática
clínica. Os profissionais fisioterapeutas foram recrutados por conveniência
de acordo com atuação clínica ou especialização na área de neurologia.

Resultado: Apesar dos profissionais descreverem variados instrumentos de
avaliação, estes são basicamente relacionados aos sinais e sintomas da lesão
nervosa e não incluem aspectos relacionados às atividades e participação
social do indivíduo. Além disso, os tipos de tratamento propostos não
demonstram especificidade em relação às características encontradas na
avaliação e não demonstram associação com aspectos teóricos e baseados
em evidências científicas.

Discussão e conclusão: Não basta conhecer sobre os sinais e sintomas
relacionados à lesão facial periférica, é necessária a associação teórico-
prática para melhor abordar pacientes com este tipo de lesão, considerando
os aspectos relacionados à funcionalidade, ao respaldo fisiológico das
técnicas empregadas e a elaboração de intervenções baseadas em
avaliações objetivas, que possibilitem acompanhar a evolução do paciente.
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