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Introducao: A limitação das funções faciais pode representar um grande estigma para o indivíduo e incapacitá-lo severamente nas
atividades diária, na vida familiar e social. Mensurar o impacto destas limitações físicas, psicológicas e sociais pode significar o sucesso
ou fracasso do tratamento fisioterapêutico.

Objetivos: Este estudo teve como objetivo compreender desenvolver e validar uma versão do Sistema de Graduação Facial Sunnybrook
para que este colabore com a terapia da paralisia facial e complementar a avaliação física.

Método: Considerando o artigo original “Development of a sensitive clinical facial grading system” foram realizadas traduções e
reconciliação das traduções em uma única tradução portuguesa e posterior da tradução e revisão para o idioma de origem assim como o
entendimento e aplicação da nova tradução, em 23 indivíduos portadores de paralisia facial que procuraram a Clínica de Fisioterapia da
FAPI- FUNVIC. As anotações foram realizadas pelo pesquisador em ficha individual e sigilosa e a pontuação do sistema de graduação
facial de Sunnybrook foi aplicada. Os dados foram avaliados pelo programa estatístico SPSS versão 14.

Resultados: O resultado encontrado neste estudo, cujo valor foi 0,9012, indica um alto grau de consistência e corrobora com a literatura
revisada, permitindo confirmar a facilidade e praticidade da aplicação da escala de Sunnybrook na avaliação de pacientes diagnosticados
com paralisia facial de variadas etiologias e em relação aos estudos da literatura.

Conclusão: Conluiu-se que a versão traduzida do Sistema de Graduação Facial Sunnybrook é uma eficaz ferramenta de avaliação do
paciente com paralisia facial podendo ser utilizado também por profissionais sem experiência."
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