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Introducao: A Paralisia Facial Periférica (PFP) é o resultado de uma lesão do VII nervo craniano (Facial), podendo ser parcial ou total,
com isso os indivíduos apresentam comprometimentos de mímica facial. Para maximizar a funcionalidade da musculatura afetada é
indicada a fisioterapia por meio da massoterapia e da cinesioterapia.

Objetivos: Analisar o grau de paralisia facial periférica na avaliação pré e pós fisioterapia por meio da Escala de House-Brackmann.

Método: Estudo caracterizado como ensaio clínico prospectivo, aprovado pelo comitê de ética da FCT/UNESP (CAAE:
62710816.6.0000.5402). A amostra foi obtida por conveniência, sendo composta por 24 pacientes com diagnóstico de PFP. Todos os
pacientes foram submetidos a sessões de fisioterapia duas vezes por semana, com técnicas de massoterapia e exercícios de mímica facial.
O grau de severidade da PFP foi avaliado nos momentos pré e pós tratamento por meio da Escala de House-Brackmann, que permite
classificar a disfunção da PFP em graus: normal, leve, moderada, moderadamente severa e severa. A análise de dados pré e pós
intervenção 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: Os resultados apontam que a houve uma melhora significativa na avaliação pós fisioterapia de 91,66% dos pacientes, que
regrediram na Escala House-Brackmann, obtendo uma diferença de até 4 pontos quando comparada a avaliação pré fisioterapia. Apenas
2 pacientes da amostra permaneceram no mesmo grau perante a classificação. Antes da intervenção 53,16% dos pacientes foram
classificados como disfunção severa, 37% com disfunção moderadamente severa e 8,3% com disfunção moderna. Após a intervenção,
45,83% dos pacientes foram classificados como normal, 8,30% com disfunção leve, 16,60% com disfunção moderada e 29,16% com
disfunção moderadamente severa.

Conclusão: É possível concluir que a fisioterapia aplicada mediante técnicas de massoterapia e cinesioterapia, como forma de tratamento
para a paralisia facial periférica, com as orientações para a execução correta e diária dos exercícios de mímica facial, proporciona
diminuição do grau de paralisia, melhora funcional e estética dos pacientes."
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