
1 
 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB 

FACULDADE DE CEILÂNDIA-FCE 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
 

 

ÉRIKA CRISTINA BOTELHO PINHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ QUE OS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO E OS TIPOS DE INTERVENÇÃO 

PROPOSTOS POR FISIOTERAPEUTAS PARA 

PACIENTES COM PARALISIA FACIAL 

PERIFÉRICA SÃO BASEADOS EM 

EVIDÊNCIAS? 

 

 

 

 

 

 
  

BRASÍLIA 

 2015 

 



2 
 

ÉRIKA CRISTINA BOTELHO PINHO 
 

 

 

 

 

 

SERÁ QUE OS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO E OS TIPOS DE INTERVENÇÃO 

PROPOSTOS POR FISIOTERAPEUTAS PARA 

PACIENTES COM PARALISIA FACIAL 

PERIFÉRICA SÃO BASEADOS EM 

EVIDÊNCIAS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2015 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade 

de Brasília – UnB – Faculdade de Ceilândia como requisito 

parcial para obtenção do título de bacharel em Fisioterapia. 

Orientador (a): Prof. Dra. Clarissa Cardoso dos Santos Couto 

Paz 

 



3 
 

 

ÉRIKA CRISTINA BOTELHO PINHO 
 
 

 

SERÁ QUE OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E 

OS TIPOS DE INTERVENÇÃO PROPOSTOS POR 

FISIOTERAPEUTAS PARA PACIENTES COM 

PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA SÃO BASEADOS 

EM EVIDÊNCIAS? 
 

 

Brasília,___/___/_____ 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof.ª Dra. Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz 

Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília-UnB 

Orientadora 
 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Dra. Liana Barbaresco Gomide 

Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília-UnB 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Emerson Fachin Martins 

Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília-UnB 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dedicatória 
 

 

Este trabalho é dedicado àqueles que tanto contribuíram direta e 

indiretamente para que este acontecesse.... Aos meus pais, 

familiares e amigos. Em especial ao meu amigo Arthur Buzogany, 

o qual inspirou este trabalho. 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente à Deus que permitiu quе tudo isso acontecesse, me abençoando e 

me orientando ao longo de toda a minha vida acadêmica, е não somente nestes anos 

como universitária, mas em todos os momentos que me trouxeram à esta universidade e 

à este curso. Por ser o primeiro a me ensinar o valor do amor ao próximo que tanto me 

guiou na escolha deste curso, como tenho a certeza de que me guiará durante toda a 

minha vida profissional. À Ele que me ensinou a forma correta de viver, fazendo sempre 

o meu melhor naquilo que me propus. 

Aos meus pais que são meu modelo de perseverança, me instruindo a lutar pelos 

meus sonhos. Que me concederam todo o suporte que eu precisei, me apoiaram em todos 

os momentos difíceis e me ensinaram que eu era capaz. Àqueles que sacrificaram suas 

vidas para que eu pudesse construir a minha e usufruir de tudo aquilo que eles nunca 

tiveram meu mais sincero agradecimento. Vocês são meus exemplos e aqueles que amarei 

por toda a minha vida. 

Ao meu querido companheiro, Diógenes N. Benjamim, que esteve ao meu lado, 

me apoiando em todos os momentos que eu precisei, me oferecendo um porto seguro de 

tranquilidade em meio a tantos afazeres. Àquele que me incentivou e sempre enxergou o 

melhor em mim. Por todo o suporte e amor que me proporcionou eu sou imensamente 

grata.  

Aos meus familiares e amigos que se alegraram e choraram comigo, sempre me 

dando suporte. 

À minha orientadora, Clarissa Cardoso, um exemplo de profissional e educadora, 

que me impulsionou a ser o melhor que eu poderia ser. Agradeço sua confiança, apoio e 

empenho dedicado a este trabalho. 

Aos meus colegas de curso, em especial André Gerez, Diego Igor, Sarah Souza e 

Tatiana Tabita, os quais fizeram meus dias nesta universidade mais alegres e 

gratificantes. Aprendi lições valiosas com cada um de vocês. 

Agradeço à professora Dra. Liana Gomide e ao professor Dr. Emerson Fachin e 

por aceitarem compor a minha banca de avaliação a fim de contribuir com o meu 

trabalho de conclusão de curso. 

Agradeço à Universidade de Brasília, da qual eu tenho tanto orgulho de fazer 

parte e a responsabilidade de honrar, ao corpo docente do curso de fisioterapia que tive 

o imenso prazer de conhecer, cada um me ensinou algo que levarei durante toda a minha 

vida profissional, e à todos os funcionários desta universidade, independente do cargo 

que ocupe. 

Por fim, à todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação e 

da elaboração deste trabalho, о meu muito obrigado. 

 

 

 



6 
 

 

 
 

 

“E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao 

Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o 

galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis 

(Colossenses 3.23-24 – Almeida Revista e Corrigida). ” 



7 
 

RESUMO 

 
 

PINHO, Érika Cristina Botelho. Será que os instrumentos de avaliação e os tipos de 

intervenção propostos por fisioterapeutas para pacientes com paralisia facial periférica 

são baseados em evidências? 2015. 44f. Monografia (Graduação) - Universidade de 

Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2015. 

 

 

 

Introdução. As alterações motoras e funcionais da paralisia facial periférica possuem um 

grande impacto social e devido à possibilidade de agravamento do comprometimento 

motor decorrente de algumas intervenções, é de suma importância que a prática 

fisioterapêutica esteja fundamentada em evidências científicas de boa qualidade 

metodológica a fim de proporcionar ao paciente uma melhor recuperação possível.  

Objetivos. Descrever e quantificar conteúdos da abordagem fisioterapêutica de 

profissionais do Distrito Federal - Brasil, considerando os métodos e instrumentos de 

avaliação e intervenção comumente utilizados na prática clínica do fisioterapeuta em 

pacientes com lesão de nervo facial, além de avaliar se esses métodos de avaliação e 

intervenção são condizentes com uma prática baseada em evidências. 

Desenho de Estudo. Estudo com metodologia qualitativa de análise de conteúdo. 

Métodos. 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. 

Resultados. 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. 

Conclusão. Os resultados mostraram a pouca existência de prática baseada em evidências 

científicas no que se refere à elaboração de intervenções fisioterapêuticas específicas para 

o quadro clínico da paralisia facial periférica. Conhecer sobre os sinais e sintomas 

relacionados à lesão facial periférica é insuficiente, sendo 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. 

 

Palavras-chave: Paralisia de Bell, Paralisia do Nervo Facial, Músculos Faciais, Prática 

Baseada em Evidências. 
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ABSTRACT 

 
 
PINHO, Érika Cristina Botelho. Do the evaluation instruments and the types of 

intervention proposed by physical therapists for patients with peripheral facial palsy are 

based on evidence? 2015. 44f. Monograph (Graduation) - University of Brasilia, 

undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2015. 

 

 

 

Background. The motor and functional changes of peripheral facial palsy have a major 

social impact and because of the possibility of aggravation of motor impairment due to 

some interventions, it is of utmost importance that the physical therapy practice is based 

on scientific evidence of high methodological quality in order to provide the patient a 

better recovery possible. 

Objectives. Describe and understand the physical therapy approach of professionals of 

Distrito Federal - Brazil, considering the methods and instruments of evaluation and 

intervention commonly used in the clinical practice of the physical therapists in patients 

with facial nerve injury, and to analyse if these methods of evaluation and intervention 

are consistent with an evidence-based practice. 

Design. Study with a qualitative methodology of content analysis. 

Methods. Seven physical therapists answered a self-administered questionnaire, which 

contained open questions related to methods of physical therapy evaluation and 

intervention commonly used in clinical practice. The professionals were recruited by 

convenience according to clinical work or specialization in the neurology area. 

Results. In spite of the professionals describe varied evaluation instruments, these are 

basically related to the signs and symptoms of nerve injury and do not include aspects 

related to activities and social participation of the individual. In addition, the types of 

treatment proposed do not demonstrate specificity in relation to the characteristics found 

in the evaluation. 

Conclusions. The results showed a short existence of evidence-based practice in relation 

to the preparation of specific physical therapy interventions for the clinical picture of 

peripheral facial paralysis. It is not enough to know about signs and symptoms related to 

peripheral facial palsy, the theoretical and practical association to better address patients 

with this type of injury is required, considering aspects related to the functionality, the 

physiological support of employed techniques and the development of interventions 

based on objective evaluations, that allow monitor the progress of the patient. 

 

Keywords: Bell’ Palsy, Facial Nerve Palsy, Facial Muscles, Evidence-based Practice. 
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3- INTRODUÇÃO 

A paralisia facial periférica (PFP) pode ser de origem primária (paralisia de Bell) 

ou secundária. A paralisia de Bell, conhecida como sinônimo de paralisia facial periférica 

de origem idiopática, é a mais frequente forma de paralisia facial, sendo reportada por 

Peitersen¹ em cerca de 75% dos casos de PFP e com uma incidência anual de 32 por 

100.000 indivíduos2,3. É mais comumente encontrada em idades mais avançadas, não 

havendo predomínio entre os sexos masculino e feminino1,2,4,5. Nesse mesmo estudo¹ foi 

demonstrado que cerca de 71% dos pacientes com este tipo de lesão apresentaram 

completa remissão dos sinais e sintomas espontaneamente, com recuperação da função 

normal do nervo facial após cerca de 2 meses. Entretanto, os demais indivíduos podem 

permanecer com sequelas motoras tais como sincinesias, espasmo hemifacial e 

contraturas6,7. O processo da recuperação depende do tipo de lesão nervosa (neuropraxia, 

axonotmese ou neurotmese), variando de 3 semanas a aproximadamente 3 meses ou 

mais¹. 

A Paralisia de Bell é uma paralisia ou paresia do nervo facial periférico, de início 

agudo e rápido, de origem etiológica desconhecida1,8.  A inabilidade, seja parcial ou 

completa, de movimentar a musculatura da face advinda do acometimento do nervo facial 

se traduz em alguns sinais como assimetria da face em repouso e durante movimento, 

dificuldade ou incapacidade de realizar determinados movimentos (como movimentar a 

sobrancelha), ou o sinal de Bell (rotação do globo ocular para cima quando fecha o olho) 

por exemplo. Outros sintomas são frequentemente relatados, como perda auditiva, 

lagoftalmo, disfagia, disgeusia e dor na região retroauricular (localizada profundamente 

na região mastoide)2,6,9,10. 

Além dos problemas físicos, os indivíduos acometidos pela PFP podem 

apresentar restrição na participação social, pois a paralisia gera problemas como perda de 
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força da musculatura da face, que leva a incompetências como a perda de comida pela 

boca (que ocorre devido à fraqueza do músculo orbicular da boca). Isto acaba, por 

consequência, atenuando as interações sociais do indivíduo¹¹. 

Apesar da Paralisia de Bell possuir um prognóstico razoável sem tratamento 

fisioterápico6, na tentativa de prevenir ou reduzir possíveis sequelas tem-se buscado 

continuamente abordagens terapêuticas mais efetivas. O tratamento deve ser 

constantemente modificado em favor de uma abordagem centrada no paciente, ou seja, 

direcionada para a realidade fisiopatológica do indivíduo12. Entretanto, Teixeira, Valbuza 

e Prado13 destacaram que, apesar da grande quantidade de recursos terapêuticos utilizados 

na prática clínica, ainda existe uma carência de alta evidência científica que dê suporte a 

essas estratégias. 

Considerando que as alterações motoras e funcionais da paralisia facial 

periférica possuem um grande impacto nos indivíduos acometidos e que existe a 

possibilidade de intervenções errôneas agravarem estes sinais e sintomas ou até mesmo 

serem o gatilho destes, é de suma importância que a prática fisioterapêutica esteja 

fundamentada em evidências científicas de boa qualidade metodológica a fim de 

proporcionar ao paciente uma melhor recuperação possível. Desta maneira, este estudo 

objetivou descrever e quantificar conteúdos da abordagem fisioterapêutica de 

profissionais do Distrito Federal (DF) - Brasil, considerando os métodos e instrumentos 

de avaliação e intervenção comumente utilizados na prática clínica do fisioterapeuta em 

pacientes com lesão de nervo facial, além de avaliar se esses métodos de avaliação e 

intervenção são condizentes com uma prática baseada em evidências. 

4-METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo com abordagem qualitativa de análise de conteúdo, 

sendo aplicado um questionário elaborado pelos autores do presente estudo, constando 
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questões abertas relacionadas aos métodos de avaliação e intervenção fisioterapêuticas 

comumente utilizados na prática clínica, bem como observação direta dos entrevistados 

pelo pesquisador observador. 

Os profissionais fisioterapeutas foram recrutados por conveniência de acordo 

com atuação clínica ou especialização na área de neurologia, sendo incluídos 

fisioterapeutas com experiência em atendimentos de pacientes com paralisia facial 

periférica. Estes participantes foram recrutados nos hospitais regionais do DF que 

possuíssem atendimento a pacientes com PFP e em clínicas privadas. Após a seleção dos 

participantes, foi explicado o objetivo do estudo e apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Aqueles que aceitaram participar do estudo 

e assinaram o TCLE foram assim incluídos e responderam o questionário individual. 

Foram contatados 15 fisioterapeutas do DF com experiência clínica de atendimento a 

pacientes com PFP, dos quais 07 fisioterapeutas responderam ao questionário, sendo o 

critério utilizado para interrupção da seleção de participantes o momento em que o 

surgimento de novos dados se tornou cada vez mais raro, de acordo a saturação14. 

O questionário elaborado era composto por duas partes. A primeira analisou 

quais instrumentos de avaliação e de intervenção estão presentes na prática clínica destes 

participantes, justificando o motivo da utilização de cada recurso citado e o momento da 

PFP que é utilizado, a forma como o profissional costuma aplicar os recursos, além de 

seus parâmetros, e os resultados evidenciados. A segunda parte avaliou o conhecimento 

dos profissionais em relação aos métodos de avaliação e intervenção da PFP citados por 

eles, incluindo questões sobre a forma como este conhecimento chegou a esses 

profissionais e se o consideram suficiente dentro das demandas apresentadas por um 

paciente com PFP. 
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Cada fisioterapeuta demorou aproximadamente 20 minutos para responder ao 

questionário estruturado autoaplicável, sendo as respostas armazenadas e organizadas 

para análise. Esta análise foi realizada através da técnica de análise de conteúdo 

popularizada por Bardin15, a qual é composta por três etapas: pré-análise, exploração do 

material e interpretação. A pré-análise compreende a leitura geral do material com o 

objetivo de sintetizar as informações coletadas, definindo-se o corpus de análise além de 

hipóteses e objetivos. A etapa de exploração no material tem como foco o estabelecimento 

de categorias temáticas através de agrupamento de respostas. E por fim, a interpretação 

do material é realizada a fim de captar todo o conteúdo manifesto e latente contido nas 

respostas, sendo respaldada por referencial teórico16. 

5- RESULTADOS 

Os dados coletados foram analisados por meio de análise categorial, a qual se 

respalda por caracterizar a melhor alternativa quando se estuda opiniões e atitudes através 

de um estudo qualitativo16. A análise categorial consiste no desmembramento do texto 

em categoriais agrupadas analogicamente15. O processo de categorização progressiva se 

concretizou da forma prevista pelo método escolhido, após leitura flutuante e exploração 

das respostas obtidas.  

Categorização Progressiva 

As categorias iniciais configuraram-se pela temática das próprias perguntas 

expostas aos entrevistados através do questionário aplicado, resultando em um total de 

três categorias: avaliação da PFP, tratamento da PFP e o nível de conhecimento sobre a 

PFP. O agrupamento progressivo e a análise destas categorias resultaram nas categorias 

intermediárias, levando-se em consideração temáticas comuns entre as categorias iniciais. 

Emergiram, então, duas categorias intermediárias, sendo elas a incoerência entre o 
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processo de avaliação e o tratamento da PFP, além da ausência de capacitação e busca de 

conhecimento por parte dos profissionais. Como parte final do processo de categorização 

progressiva, amparadas nas categorias iniciais e intermediárias e pautadas por referencial 

teórico e observação, foram construídas as categorias finais, denominadas prática baseada 

em evidências na PFP e banalização da PFP. A tabela 1 demonstra o processo de 

categorização do estudo. 

Tabela 1: Síntese do processo de categorização progressiva da análise de conteúdo. 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 

I. Avaliação da PFP Incoerência do Tratamento da 
PFP 

Prática Baseada em Evidências 
na PFP II. Tratamento da PFP 

III. Nível de Conhecimento 
sobre a PFP 

Ausência de capacitação e 
Busca de Conhecimento 

Banalização da PFP 

 

Caracterização da amostra 

 Ao todo foram abordados quinze profissionais que se qualificaram para participar 

da pesquisa. A amostra final foi formada por sete fisioterapeutas de hospitais públicos e 

de clínicas privadas do DF que tivessem contato com atendimento fisioterapêutico de 

pacientes com PFP. Em relação ao tempo de formação, aproximadamente 86% da amostra 

apresentou mais de dez anos de formação (entre 10 e 15 anos), existindo apenas um 

profissional com apenas um ano de formação. Apenas aproximadamente 57% da amostra 

relatou possuir alguma forma de especialização, sendo citadas como especializações: 

fisioterapia respiratória, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia geriátrica e acupuntura. 

Quanto à área de atuação destes profissionais, foram citadas as áreas de neurologia (43%), 

geriatria (28%), ortopedia (28%), traumatologia (14%) e fisioterapia aquática (14%). 

Análise 
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 Caracterizando os métodos e instrumentos de avaliação utilizados pela amostra 

foram citados grau de força muscular (100%), anamnese/história clínica (57%), exame 

clínico (43%), busca por assimetrias (28%), busca por sinais patológicos como sinal de 

Bell, logoftalmo ou dor (28%), análise da mímica facial (14%), avaliação de sincinesias 

(14%) e tônus muscular (14%). Desta maneira, pôde-se observar que os instrumentos de 

avaliação utilizados foram basicamente relacionados aos sinais e sintomas neurológicos 

relacionados à PFP e não descreveram a influência sobre as atividades e participação 

social dos pacientes. Desta maneira, não abordou os domínios da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde17. Os entrevistados afirmaram 

ainda procurar dentro de uma avaliação a cronicidade da doença (57%), utilização de 

medicamentos (43%), histórico funcional relacionado aos sinais e sintomas (43%), 

diagnóstico clínico/causa (28%), número de ocorrências/recidivante (14%), 

comorbidades associadas como Diabete Mellitus ou infecções (14%), tratamentos 

realizados (14%), nível de estresse (14%) e músculos mais comprometidos (14%), sendo 

que somente 14% declararam a queixa principal como um item a ser avaliado. 

Os métodos de intervenção citados pelos entrevistados foram variados, sendo 

incluídos: cinesioterapia (57%), FES/eletroestimulação (57%), mímica facial (43%), 

Tapping com gelo (43%), estimulação com gelo (28%), Kabat/Facilitação neuromuscular 

proprioceptiva facial (28%) e acupuntura (14%). Estas intervenções emergiram das 

respostas como intervenções utilizadas em um primeiro momento do tratamento da PFP 

(fase inicial), sendo que apenas um profissional ressaltou que a utilização do Tapping 

com gelo ocorre após 20 dias de lesão. A estimulação com gelo foi citada por 14% da 

amostra como uma intervenção a ser usada em qualquer momento da PFP, assim como a 

acupuntura, contudo outros 14% ressalta a utilização da estimulação com gelo somente 

no início do tratamento. A utilização do FES/eletroestimulação e mímica facial em um 
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momento inicial da PFP foi citada por 28% da amostra. Também foram citados como 

métodos de intervenção manipulação facial, Bobath, infravermelho em hemiface 

contralateral à lesão, massagem, bandagem elástica, treino de simetria, treino funcional e 

exercícios domiciliares, sendo estes citados por 14% da amostra cada. 

 Após a descrição do tratamento da PFP por parte dos voluntários, 86% afirmaram 

não haver evidenciado qualquer tipo de complicação durante os tratamentos já realizados 

por eles. Apenas um profissional relatou a recidiva de PFP em um dos pacientes, o que 

não é considerada uma complicação por parte dos pesquisadores deste estudo. A partir do 

relato do pesquisador observador, foi possível verificar que os profissionais 

demonstraram desconhecimento em relação às possíveis complicações relacionadas à 

PFP. Quanto aos resultados dos tratamentos, 43% afirmaram observar melhora na 

primeira semana de tratamento, outros 43% nas primeiras duas semanas, sendo que 

apenas dois fisioterapeutas relataram que a observação de resultados varia, sendo que 

apenas um profissional citou que varia de acordo com o tempo de lesão e o nível de 

comprometimento do nervo afetado. Vale ressaltar que um dos entrevistados não 

respondeu a pergunta de forma clara, não podendo ser computada. Este fato pode ir ao 

encontro da descrição do observador em relação ao desconhecimento em relação às 

possíveis complicações apresentadas por pacientes com PFP durante o período de 

intervenção fisioterapêutica. 

 Quanto ao item referente ao período da vida acadêmica e profissional em que 

adquiriram os conhecimentos relacionados ao questionário, 57% afirmaram ter adquirido 

durante a graduação, 43% com a prática profissional, outros 43% durante estágios intra 

ou extracurriculares, 28% com a literatura e 14% adquiriu o conhecimento citado através 

de outros profissionais. Dos voluntários que participaram deste estudo, 86% julgaram o 

conhecimento sobre instrumentos de avaliação e intervenção na PFP citados por eles 
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adequados e satisfatórios para o tratamento de pacientes com PFP. Somente um 

fisioterapeuta julgou o seu nível de conhecimento inadequado, sendo que um dos 

profissionais afirmou possuir “mais experiência que a bibliografia sobre o assunto”. 

Nenhum dos fisioterapeutas da amostra citou um instrumento de avaliação 

condizente com o caso clínico de um paciente de PFP, indicando apenas métodos de 

avaliação inespecíficos ou nenhum método, sendo que as respostas obtidas indicam uma 

confusão por parte da amostra sobre que instrumento utilizar para avaliar ou mesmo o 

que esperar destes pacientes. Os instrumentos de intervenção citados pela amostra são um 

espelho dessa avaliação inespecífica. Existe uma enorme variedade de tratamentos 

propostos, sendo que não são definidos baseados na avaliação específica do paciente. Essa 

miscelânea de terapias propostas pela amostra pode tornar o fato de não haver 

complicações evidenciadas em seu tratamento paradoxal. Várias justificativas podem ser 

elucidadas sobre a possível ausência de relatos de complicações, como o fato de um curto 

acompanhamento não permitir com que complicações fossem evidenciadas ou o fato de 

a amostra omitir as prováveis complicações a fim de não invalidar suas intervenções. 

Entretanto, pela percepção do pesquisador observador, existiu por parte da maioria dos 

entrevistados um aparente desconhecimento das possíveis complicações da PFP, sendo 

que grande percentagem dos profissionais entrevistados denotou não compreender quais 

seriam as complicações ou considerou apenas a sincinesia como uma possível 

complicação do quadro.  

A escolha do momento da PFP em que essas intervenções são aplicadas do mesmo 

modo se mostrou controversa. Nenhum dos profissionais mostrou com clareza saber 

identificar as fases que são características de um quadro de PFP, culminando, portanto, 

em um desconhecimento do momento ideal em que cada tratamento deve ser utilizado. 

Podem-se observar variações entre as respostas, sendo que alguns intrumentos como a 
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eletroestimulação, por exemplo, são indicados em todo o curso da PFP por parte dos 

entrevistados. O uso de inúmeras técnicas aparentemente sem um propósito específico 

também se demonstrou um problema durante as entrevistas. Além da utilização 

indiscriminada de recursos no âmbito da própria PFP, existe o uso de intervenções sem 

um objetivo real relacionado à avaliação específica. Um tratamento organizado, bem 

estruturado e baseado em evidências que se assemelhasse entre os fisioterapeutas não 

emergiu, ou seja, padrões de tratamento que possuam embasamento teórico e científico e 

que sejam utilizados em momentos específicos por todos os fisioterapeutas não foram 

encontrados, confirmando, portanto, a saturação da amostra, devido à repetição das 

respostas. Outro fator preocupante é a aparente ausência de atenção com o processo de 

plasticidade neural ou mesmo com o nível de lesão nervosa. A falta de conhecimento 

sobre o tempo de tratamento e de início da melhora do quadro por parte da amostra é 

evidente nas respostas colhidas, sendo evidenciado um período muito curto de 

acompanhamento (follow-up) e intervenções precoces. 

A carência de conhecimentos imprescindíveis nas mais diversas áreas é 

evidenciada não somente nas respostas, mas também na própria caracterização da 

amostra. Dos poucos profissionais entrevistados que afirmaram possuir algum tipo de 

especialização, somente um profissional afirmou possuir especialização em fisioterapia 

Neuro-Funcional, sendo importante ressaltar que fisioterapia geriátrica não é uma 

especialização reconhecida até o momento em nenhuma resolução do COFFITO. A 

maioria dos terapeutas não recebeu nenhum treinamento especializado em anatomia dos 

músculos faciais, fisiologia, ou técnicas específicas de terapia facial, atuando na PFP sem 

o embasamento necessário (ou know-how). O que torna alarmante que, em sua maioria, 

a amostra considerou-se com conhecimento pleno ou mais do que o suficiente para tratar 

pacientes com PFP, banalizando algumas vezes até a gravidade do acometimento, 
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deixando transparecer uma simplicidade na qual a PFP não se aplica. 

6- DISCUSSÃO 

A variabilidade dos instrumentos de avaliação e de intervenção da PFP citados 

pelos profissionais entrevistados neste estudo caracteriza o uso indiscriminado de 

procedimentos inespecíficos para o paciente em questão. É essencial dentro da prática 

fisioterapêutica, que o profissional realize uma avaliação completa e focada antes de 

escolher a forma de intervenção. A falta de uma avaliação estruturada ou de 

instrumentos específicos para a PFP leva a uma avaliação incompleta e ineficaz no 

sentido de direcionar ao tratamento necessário e específico a cada situação. Teixeira 

et al.13 destacaram que, apesar da grande quantidade de recursos terapêuticos 

utilizados na prática clínica, existe uma carência de alta evidência científica com rigor 

metodológico que dê suporte a execução dessas estratégias. Identificar o 

comprometimento que irá responder a uma intervenção específica exige o 

reconhecimento de características específicas de cada possível fase da PFP18. A 

escolha equivocada de um intrumento de intervenção pode atrasar a recuperação do 

paciente ou até mesmo levar a complicações indesejadas pelo terapêuta. Lindsay et 

al.19 realizaram um estudo retrospectivo que utilizou o sistema de graduação facial 

(The Facial Grading System - FGS) uma ferramenta confiável, válida e específica que 

avalia e monitora a função facial, como parâmetro de avaliação. Os pacientes foram 

classificados em fases - iniciação, facilitação, controle de movimento e relaxamento 

- descritas por Brach and VanSwearingen18 e VanSwearingen20, a fim de receberem 

tratamentos específicos de sua categoria. A terapia incluía deixar o paciente a par da 

anatomia e fisiologia envolvida na paralisia facial e técnicas fisioterapêuticas 

especificas para cada fase.  Ao final, o tratamento avaliado por este estudo se mostrou 

estatisticamente significante quando analisado o aumento da pontuação do FGS após 
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a intervenção em todas as fases identificadas na pesquisa. Watson et al.21 realizaram 

um estudo em que a intervenção foi selecionda de maneira individualizada, 

dependendo essencialmente da identificação do nível de inatividade dos músculos 

faciais acometidos, ou seja, uma intervenção baseada também na fase específica de 

cada paciente. Esses estudos são de extrema importância por mostrarem que o 

tratamento fisioterápico, independentemente do tipo de paralisia facial, é 

extremamente eficaz quando os pacientes são avaliados corretamente e tratados de 

acordo com o resultado da avaliação, mesmo em pacientes com pobre prognóstico. O 

importante no tratamento de um paciente com PFP é que o protocolo de intervenção 

deve variar de acordo com as peculiaridades de cada sujeito7. É sabido que 

instrumentos como escalas e sistemas de avaliação permitem maior objetividade neste 

processo. Entretanto, a carência de instrumentos específicos traduzidos e validados 

para a população brasileira não pode ser usada como justificativa para uma avaliação 

deficitária e imprecisa, uma vez que está bem descrito em literatura o que se deve 

avaliar nesses pacientes, resumindo-se basicamente e essencialmente na avaliação da 

função motora e da função nervosa, devendo-se definir o grau de comprometimento 

e a consequências destes comprometimentos em atividades e participação², 

permitindo a elaboração de estratégias terapêuticas específicas, além de parâmetros 

de evolução7. 

 Além da incoerência existente entre avaliação e tratamento, técnicas 

terapêuticas tradicionalmente utilizadas são aplicadas na paralisia facial sem nenhum 

resguardo e sem considerar as características únicas destes músculos, mesmo após 

evidências científicas detectarem sua inespecificidade. É essencial se pensar no 

tratamento destes pacientes que a musculatura facial possui características específicas, as 

quais geram questionamentos sobre métodos habitualmente utilizados na prática clínica. 
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Exemplo disso é a escolha da eletroestimulação como forma de tratamento. A estimulação 

elétrica no tratamento da PFP tem como objetivo principal preservar a massa muscular, 

especialmente em lesões completas22. Entretanto, estudos mais antigos23,24 demonstraram 

que os músculos faciais parecem resistir à degeneração pós-desnervação por longos 

períodos de tempo do que outros músculos esqueléticos. Por causa dessa resistência 

diferenciada, o uso de estimulação elétrica para manter a viabilidade do músculo facial 

durante a regeneração pode não ser adequada. Aproximadamente 30% dos pacientes 

incluidos no estudo de Lindsay, Robinson e Hadlock19 possuíam mais de 3 anos de lesão, 

variando entre 3 e 30 anos, sendo que a intervenção se mostrou estatisticamente 

significante sem a utilização de eletroestimulação como forma de tratamento. Outro 

objetivo da estimulação elétrica é promover a regeneração de nervos periféricos através 

da promoção da sobrevivência de neurônios, além da restauração da seletividade da 

regeneração (relacionada ao aumento do nível de proteína de fatores neurotróficos) 

evitando erro de trajetória por parte dos axônios regenerados, uma vez que mostrou 

sucesso em promover a seletividade da regeneração do nervo motor independente da 

presença de receptores sensoriais (fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi)25. Ainda 

que estudos mostrem benefícios da eletroestimulação, ainda não há consenso em relação 

a esse tratamento nos músculos faciais. Shafshak22 afirmou que o uso da estimulação 

elétrica depende da escolha do profissional, todavia seu estudo é um dos poucos que trata 

de parâmetros da eletroestimulação, mostrando diferentes parâmetros para diferentes 

tipos de lesão. Alakram e Puckree26 afirmaram que a ausência de evidência sobre a 

eficácia clínica da eletroestimulação como tratamento da paralisia facial foi o motivo que 

o levou à realização de seu estudo, sendo que, até o momento do estudo, não havia 

estimuladores apropriados para músculos faciais disponíveis comercialmente. Vale 

ressaltar que seu estudo não obteve diferença significativa entre os grupos experimental 
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(tratamento convencional e eletroestimulação) e controle (apenas tratamento 

convencional). Pacientes com PFP que se submetem a estimulação elétrica de forma 

aguda podem demonstrar mais sincinesia e contração em massa por ser difícil produzir 

uma contração isolada dos músculos faciais devido ao seu pequeno tamanho e grande 

proximidade uns dos outros, além de grande risco de contratura e de mudanças no padrão 

de movimento, reforçando padrões motores anormais27. Isso corrobora com Teixeira et 

al.13, que em sua revisão sistemática afirmaram que correntes elétricas não ajudam a 

melhorar os movimentos faciais e talvez causem mais complicações. Não obstante, Brach 

and VanSwearingen18 citaram a possibilidade de ocorrência de inervação aberrante após 

o uso de eletroestimulação. Diels28 chega a afirmar que a eletroestimulação não deve ser 

utilizada em nenhum momento (ou fase) da reabilitação facial, existindo evidências de 

que pode ser contraindicada, além de desnecessária.  

Novas técnicas também tem sido incluidas no tratamento da PFP sem o respaldo 

necesssário, como a facilitação proprioceptiva neuromuscular (PNF) facial e o Tapping. 

Técnicas facilitatórias terapêuticas, como estiramento rápido (PNF facial) e Tapping 

contam com o fuso muscular para estimular a contração muscular². O fuso muscular é o 

mecanismo fisiológico, por meio do qual a contração muscular é produzida em resposta 

a um encurtamento da sua fibra durante um estiramento percutâneo29. Entretanto, é 

acreditado por vários autores30-32 que os músculos da mímica facial são desprovidos de 

fuso muscular ou possuem uma quantidade efêmera, o que implica na ausência de reflexo 

de estiramento. Devido esta carência de fuso muscular, o uso dessas técnicas para induzir 

uma contração se torna questionável em músculos faciais.  

Outo aspecto que deve ser considerado na abordagem destes pacientes, de acordo 

com os questionários analisados, refere-se à aparente utilização apenas de movimentos 

volitivos dentro da proposta de tratamento por meio do uso de exercícios que incorporam 
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mimica facial. Há uma distinção bem estabelecida entre movimentos faciais volitivos 

(expressão deliberada de emoções) e movimentos faciais emocionais (expressão 

espontânea), os quais se utilizam de vias neuronais diferentes20,33,34. Situações da vida 

real requerem ambos os tipos de expressões faciais, envolvendo diferentes combinações 

de ações musculares que não podem ser facilmente reproduzidas por ativação fora do 

contexto. Consequentemente, o uso de insumos emocionais durante treinamento 

neuromuscular é sugerido, podendo ser útil para restabelecer um controle motor mais 

natural pós-paralisia11. Ainda que a diferenciação entre movimentos volitivos e 

emocionais, tanto na avaliação como no tratamento, tenha sido aplicada em paralisias 

faciais centrais, é possível notar a necessidade de uma avaliação que investigue o tipo de 

movimento deficitário mesmo na paralisia periférica, a fim de que uma intervenção 

específica possa ser indicada. Propõe-se, portanto, como parte do tratamento, o 

envolvimento emocional nos exercícios de mímica facial utilizados habitualmente, 

existindo formas de adicionar expressões expontâneas ao tratamento como a utilização de 

realidade virtual, vídeos ou evocação de memórias pessoais11.  

Um tratamento orientado no processo de plasticidade neural e no tipo de lesão 

nervosa, levando em consideração o tempo de regeneração do nervo, é essencial dentro 

da reabilitação de pacientes com PFP, de maneira que o profissional deve ter em mente o 

tempo adequado de acompanhamento desse tipo de paciente. A revisão sistemática da 

Cochrane13 chegou à conclusão de que doze semanas de acompanhamento poderia ser 

considerado um tempo tolerável para o tratamento de casos leves a moderados de PFP, 

sendo que períodos menores de 30 dias não parecem ser um período suficiente para 

observar possíveis complicações ou melhores resultados. A sincinesia, por exemplo, 

começa de 3 a 4 meses após a regeneração do nervo facial. Brach e VanSwearingen18 

afirmaram que complicações relacionadas à sincinesia e hiperativação vieram à tona após 
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7 meses de acompanhamento, o que não é possível ser percebido se o tratamento (e 

acompanhamento) for interrompido previamente. Barbara et al.35, afirmaram que apesar 

da recuperação clínica completa, dependendo do grau da paralisia, os relatórios 

eletrofisiológicos da unidade motora se normalizam apenas entre 2 e 10 meses após a 

PFP. Entretanto, Teixeira, Valbuza e Prado13, demonstraram que inúmeros dos estudos 

incluídos em sua revisão realizaram menos de 6 meses de acompanhamento após as 

intervenções propostas, se caracterizando como um curto período. Esse tempo de 

acompanhamento insuficiente foi evidenciado nas respostas de toda a amostra, 

especialmente na resposta de um dos profissionais, em que após uma semana de 

exercícios domiciliares os pacientes recebem alta por observar-se melhora dos sintomas. 

Desta maneira, comportamentos descritos pelos fisioterapeutas da amostra se tornam 

arriscados, pois complicações podem aparecer longos períodos pós-intervenção, além de 

ser um tempo diminuto para que se possam observar melhoras reais e permanentes 

relacionados à intervenção fisioterapêutica proposta. Outra forma de se definir um tempo 

de acompanhamento adequado seria a preconização da terapia até o paciente atingir um 

platô, ou seja, um estado de estagnação do quadro quando não mais se observa ganhos, 

sendo este, baseado em uma avaliação específica e detalhada descrevendo o nível 

funcional do paciente e não somente dos sinais e sintomas21.  

O conhecimento das factíveis complicações advindas da própria paralisia ou de 

tratamentos errôneos é fundamental. Compreender e enxergar apenas a sincinesia como 

uma complicação da paralisia facial como percebido pelo pesquisador observador afeta o 

tratamento e evolução destes pacientes, considerando que existem inúmeras complicações 

da paralisia como contratura, hipercinesia (anormal aumento da atividade muscular), 

espasmo facial ou lágrimas de crocodilo (conhecida como “Síndrome das Lágrimas de 

Crocodilo” ou reflexo gustolacrimal)9,13.  
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Toda essa mescla de tratamentos contraindicados ou sem respaldo teórico leva a 

reflexão de onde tem se encaixado a prática baseada em evidências no tratamento de 

indivíduos com PFP. Estudos mostraram que profissionais da saúde, assim como 

fisioterapeutas, não utilizam informações baseadas em evidências na sua prática clínica, 

confiando significativamente em conhecimentos baseados na própria prática profissional 

ou na prática de outros colegas de profissão, chamado de “eficácia conhecida”36. 

Fisioterapeutas tem optado por aplicar conhecimentos sem respaldo científico, o que 

mostra um distanciamento entre a ciência e a prática clínica37.  Mikhail et al.38 mostraram 

que fisioterapeutas mais novos possuem uma melhor relação com a prática baseada em 

evidências, sendo que aqueles que atendem a mais de 15 anos possuem uma menor chance 

de aplicar conhecimentos baseados em evidências. No presente estudo, pode-se observar 

que, independentemente do tempo de formação, nem todos os profissionais realizam suas 

técnicas baseando-se em evidências científicas. Apesar de saberem como pesquisar e 

identificar intervenções de boa evidência, não o fazem37. Na presente amostra, os 

profissionais mostraram escasso interesse em se aprofundar em conhecimentos 

relacionados ao tratamento da paralisia facial, não buscando em literatura intervenções 

bem embasadas cientificamente, o que se torna preocupante quando se pensa que o 

paciente com PFP tem sido inadequadamente tratado. É importante se pensar ainda que a 

recuperação espontânea natural de pacientes com paralisia de Bell reforça a aparente 

"adequação" de qualquer modalidade de tratamento utilizada.  

Ao analisar as respostas obtidas pode-se concluir, portanto, que os instrumentos 

de avaliação e as intervenções propostas para tratamento de pacientes com PFP pelos 

fisioterapeutas do DF se mostram incoerentes, não havendo padronização dos critérios de 

avaliação e definição de estratégias fisioterapêuticas específicas. Além disso, os métodos 

de intervenção propostos não são claramente definidos na literatura como sendo eficazes 
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e específicos no tratamento de lesão facial periférica. Foi possível observar ainda que os 

profissionais não fazem um acompanhamento por tempo prolongado e desconhecem as 

complicações deste tipo de lesão, reforçando a pouca existência de prática baseada em 

evidências científicas no que se refere à elaboração de intervenções fisioterapêuticas 

específicas. 

 Discutir os instrumentos de avaliação e intervenção comumente utilizados na 

prática clínica do fisioterapeuta do DF em relação ao paciente com PFP e o respaldo 

teórico relacionado a este uso permitiu identificar as dificuldades destes profissionais de 

saúde em relação à abordagem para estes pacientes específicos. Assim, este estudo poderá 

ser um guia para a elaboração de estratégias para capacitação destes profissionais e 

melhora de suas relações com a prática baseada em evidência. 
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8 - ANEXOS 

 

ANEXO A – NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA  

 

Information for Authors: Requirements for Qualitative Studies 

 

PTJ endorses the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals put forth by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). 

PTJ follows the American Medical Association [AMA] Manual of Style, 10th ed, 

published by Williams & Wilkins (Baltimore, Md). PTJ promotes "people-first" 

language. Thatis, patients and subjects should not be referred to by disability or condition 

(eg, use "patients who have had a stroke" or "patients with stroke," rather than "stroke 

patients" or "stroke survivors"). 

 

QUALRES Requirements 

 

PTJ endorses the QUALRES statement. Authors submitting qualitative studies are 

required to follow these guidelines. 

 

Formatting 

 

All manuscripts must be formatted double-spaced, with pages AND lines numbered. 

Please use 12-point font. Submit both a masked copy and an unmasked copy. In the 

masked version, please remove author names and any affiliations within the article. 

 

Sections, in order of appearance: (1) Title page, (2) Abstract, (3) Body of article, (4) 

Acknowledgments, (5) References, (6) Tables, (7) Figure legends, (8) Figures, (9) Video 

legends, (10) Appendixes. 

 

Title. Titles should not be vague and should reflect measured variables. For instance, 

instead of using "physical therapy" to refer to intervention, state specific interventions 

(eg, "strengthening exercises"). Titles (including subtitles) should be no longer than 150 

characters (including punctuation and spaces). 

 

Abstract. Word limit: 275 words. Structure: Background, Objectives, Design, Methods, 

Results, Conclusions. 

 

Body of Manuscript. Word limit: 5,500 words (excluding abstract and references). Please 

provide the manuscript word count on the abstract page of your manuscript. Sections: 

Introduction, Methods, Results, and Discussion. The Discussion section ideally should 

contain no more than 5 paragraphs and should address: 

 statement of principal findings 

 strengths and weaknesses of the study 

 strengths and weaknesses in relation to other studies, discussing important 

differences in results 

 meaning of the study: possible explanations and implications for clinicians and 

policymakers 

 unanswered questions and future research 
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Acknowledgments. Acknowledgments should be formal and as brief as possible and 

limited to recognizing individuals who have made specific and important contributions to 

the work being reported. 

 

References. Fewer than 50. References should be listed in the order of appearance in the 

manuscript, by numerical superscripts that appear consecutively in the text. If you use 

End Notes, please use version 6.0 or higher. 

 

Tables. Tables should be formatted in Word, numbered consecutively, and placed 

together.  

 

In tables that describe characteristics of 2 or more groups: 

 

 Report averages with standard deviations when data are normally distributed. 

 Report median (minimum, maximum) or median (25th, 75th percentile 

[interquartile range, or IQR]) when data are not normally distributed. 

 

There should be no more than 6 tables and figures (total). Additional tables and figures 

can be posted online only. 

 

For more information, see "Tips for Figures and Tables." 

 

Figures. For peer-review purposes, figures can be attached to the manuscript after the 

figure legends; however, figures also should be submitted as separate, high-res graphic 

files in tif, jpg, eps, or pdf format, with the resolution set at a minimum of 300 dpi. The 

separate image files will help PTJ staff to produce the sharpest images both in print and 

online. Rule of thumb: the larger the figure (eg, 8.5" × 11"), the better. If electronic 

formats are not available to you, figures must be submitted as 5" × 7" camera-ready 

glossies and mailed to the Editorial Office. Figures should be numbered consecutively. 

For helpful guidelines on submitting figures online, visit Cadmus Journal Services. 

Lettering should be large, sharp, and clear, and abbreviations used within figures should 

agree with Journal style. Color photographs are encouraged, in sharp focus and with good 

contrast. 

 

There should be no more than 6 tables and figures (total). Additional tables and figures 

can be posted online only. 

 

Appendixes. Appendixes should be numbered consecutively and placed at the very end 

of the manuscript. Use appendixes to provide essential material not suitable for figures, 

tables, or text. 

 

Online-Only Materials. PTJ hosts a variety of supplemental data that cannot be published 

in print or that exceeds allowed word, table, or figure counts. Supplemental files can 

include tables, figures, appendixes, video clips, PowerPoint files, or Excel spreadsheets. 

 

If a manuscript contains tables or figures that exceed PTJ's maximum, the review team 

may recommend that some of them appear online only as a PDF. These tables and figures 

would have the same format and style as those in the final published article. 
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To help the reader, PTJ recommends that Research Report and Case Report authors 

submit study protocols, treatment manuals, detailed descriptions of evaluation and 

intervention procedures, treatment progression algorithms, etc. These can be submitted 

as online-only tables, figures, appendixes, or video clips. They are reviewed by the editors 

and Editorial Board and should be submitted at the same time that the manuscript is 

submitted. The videos can be of patients, procedures, interventions, or any other relevant 

part of the study or case. (See Video Central for recent examples.) 

 

Video Requirements. PTJ's preferred format for video clips is MPEG (Moving Picture 

Experts Group). Because of sophisticated compression techniques, MPEG files are much 

smaller than other formats for the same quality. These files also are compatible with both 

Windows Media Player (PC) and QuickTime (Mac). Other acceptable formats include: 

.mov (QuickTime Movie), .wmv (Windows Media Video), .mp4, and .avi (Audio Video 

Interleave). 

 

If the manuscript is accepted for publication, PTJ staff will convert the video file to 

MPEG format and it will accompany the final print version of the article online. 

 

File size: To minimize the time it takes for video files to download, the file size of the 

video should be as small as possible but large enought to still preserve clarity and 

sharpnesss. 

Minimum dimensions: 320 pixels wide by 240 pixels deep 

Maximum length: 5 minutes 

 

Where applicable, include a citation to each video in the manuscript text and include the 

title (10-15 words maximum) and a legend for the video in the manuscript after the figure 

captions. 

 

If patients are in the video, either they should not be identifiable or they must give written 

permission to use the video. 

 

If you have questions about videos, please contact the Online Editor. 

 

Measurements. Please use the International System of Units. (English units may be given 

in parentheses.) 

 

Equipment manufacturers. For all equipment and products mentioned in the text, place 

the model name/number and the manufacturer and location (city and state) in parentheses 

in the text. 

 

In the "Data Analysis" section, specify the statistical software—version, manufacturer, 

and manufacturer's location— that was used for analyses. 

 

Explanatory footnotes. For any explanatory footnotes, use consecutive symbols (*, †, ‡, 

§, ||, #, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ##). 

 

Ethical Approval of Research and Informed Consent 

 

In the cover letter that is submitted with the manuscript, authors of Research Reports 

should provide the name of the institutional review board (IRB), institutional animal care 



34 
 

and use committee, or other similar body that approved the study. For those authors who 

do not have formal ethics review committees, the principles outlined in the Declaration 

of Helsinki should be followed, and authors should include a statement within the 

manuscript (eg, in the "Participants" section) confirming that these principles were 

followed. Authors also should submit patient consente forms for photographs or videos. 

Within the manuscript, authors must include a statement in the "Method" section that they 

obtained informed consent of participants, when required for protection of human 

subjects. 

 

Photograph and Video Release - Patient Permission 

 

Authors must obtain and submit written permission to publish photographs or post video 

clips in which patients are recognizable. This statement must be signed by the patient, 

parent, or guardian. 

 

Reprinted Materials 

 

Authors must obtain and submit written permission from the original sources, in the name 

of APTA, to publish in their article illustrations, photographs, figures, or tables taken 

from those sources. 

 

Related Articles 

 

If other articles using the same data set or otherwise related to this manuscript have been 

published or are under review by other journals, submit a masked copy of the article(s) 

along with your manuscript. 

 

Raw Data 

 

PTJ works to maintain the highest levels of integrity and accountability. The Editors 

therefore reserve the right to ask researchers to provide the raw data for their studies 

during review or at any time up to 5 years after publication in PTJ. This would likely 

happen only in rare instances, when credibility of the research is brought into serious 

question. 
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ANEXO B- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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9 – APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do trabalho de conclusão (TCC) de 

curso cujo tema é “Descrição dos instrumentos de avaliação e intervenção na paralisia facial periférica 

utilizados pelos fisioterapeutas do Distrito Federal”.                                                                                                         

O objetivo deste trabalho é: analisar e entender a prática clínica dos fisioterapeutas do 

Distrito Federal (DF) no tratamento de Paralisia Facial Periférica. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer do 

estudo e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a) 

     A sua participação será por meio de um questionário no formato de entrevista (estimado 

para sua realização de 10’), que será realizado em data e horário previamente determinado de 

acordo com sua disponibilidade de tempo. Informamos que o(a) Senhor(a) pode se recusar a 

responder (ou participar de qualquer procedimento) qualquer questão que lhe traga 

constrangimento, podendo desistir de participar do estudo em qualquer momento sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua 

colaboração. 

           Os resultados da estudo serão divulgados e poderão ser publicados posteriormente. Os 

dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do pesquisador por um período de 

no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou mantidos na instituição. 

       Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 

Dr(a).Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz, na instituição FCE/UnB telefone (61) 3257-8472, 

no horário de 08 às 18h, ou para a graduanda em fisioterapia da Universidade de Brasília, Érika 

Cristina Botelho Pinho, no telefone (61) 9286 – 4559. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e 

a outra com o sujeito da pesquisa. 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 
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APÊNDICE B – Questionário sobre a prática clínica fisioterapêutica na Paralisia Facial 

Periférica. 

 

Código: _______________         Nome: _______________________________________ 

Telefone:(   ) ___________________  e-Mail:__________________________________ 

Ano de Graduação: _________  Área de Especialização: _________________________ 

Área de atuação: _________________________ ( ) Pública  ( )Particular ( )Ambos 

 

Responda às questões que seguem a respeito das formas de avaliação e intervenção na 

Paralisia Facial Periférica (PFP). 

1_ Quando você tratou um paciente de PFP pela última vez? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2_ Como você avalia um paciente com PFP? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3_O que você procura saber dentro da sua avaliação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4_ Descreva quais são os tratamentos realizados por você nos pacientes com PFP e quais 

os parâmetros utilizados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5_ Em qual momento da PFP cada tratamento é utilizado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6_ A partir de quando tempo são observados resultados em cada tratamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7_ Durante o seu tratamento, já foram evidenciadas complicações? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8_ A respeito das formas de avaliação e intervenção na Paralisia Facial Periférica (PFP) 

que você descreveu acima: 

8.1_ Em que período da sua vida acadêmica e profissional você adquiriu os 

conhecimentos descritos acima e de que forma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.2_ Em sua opinião, o conhecimento que você possui é adequado para o tratamento de 

pacientes com PFP? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Grata pela participação. 

 

 

 

 

 


