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Introducao: Indivíduos com Paralisia Facial Periférica (PFP) podem apresentar comprometimentos relacionados à mímica facial devido
à lesão nervosa, desta forma, refletindo em sua vida diária. Com o intuito de maximizar a funcionalidade da musculatura afetada, o
tratamento fisioterapêutico pode contribuir por meio da massoterapia e cinesioterapia.

Objetivos: Analisar o efeito do tratamento fisioterapêutico com massoterapia e cinesioterapia na PFP, por meio do acompanhamento da
mensuração do ângulo da comissura labial.

Método: Este ensaio clínico prospectivo, aprovado pelo comitê de ética da FCT/UNESP (CAAE: 62710816.6.0000.5402), contou com
amostra por conveniência e participaram 24 pacientes com diagnóstico de PFP. Os pacientes foram submetidos a sessões de fisioterapia,
duas vezes por semana, com técnicas de massagem e exercícios faciais. O efeito pré e pós tratamento pôde ser avaliado por meio do
ângulo da comissura labial através de fotografia com uso do Software SAPO. A análise de dados foi realizada por meio dos testes
estatísticos: Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov e Wilcoxon, o valor de significância adotado foi de p<0,05.

Resultados: Considerando que o ângulo de normalidade para avaliação da comissura labial é 90 graus, os resultados após os testes de
normalidade e as medidas analisadas pelo software SAPO pré e pós intervenção com técnicas de massagem e exercícios de mimica
facial, apontam as medidas das angulações maiores na análise pós intervenção (87,44 graus) quando comparadas com a medida pré
intervenção (83,17 graus).

Conclusão: Conclui-se que a diminuição da assimetria e melhora das expressões faciais de pacientes com paralisia facial periférica pode
ser promovida mediante técnicas de massoterapia e cinesioterapia, com as orientações para a execução diária dos exercícios de mímica
facial."
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