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RESUMO 

 
MELO, Thamires Kely Mendonça., PAZ, Clarissa Cardoso dos Santos Couto. Tradução, 

Adaptação Transcultural e Propriedades Psicométricas da Versão Brasileira do 

Sunnybrook – Sistema de Graduação Facial. 2018. 44f. Monografia (Graduação) - 

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

2018. 

 

 

Introdução: O Sunnybrook Facial Grading System (SFGS) é uma escala para avaliar 

função facial em três domínios – simetria em repouso, simetria dos movimentos 

voluntários e sincinesias. O objetivo deste estudo foi traduzir e adaptar transculturalmente 

o SFGS para a população brasileira e analisar suas propriedades psicométricas. Métodos: 

A Validação de Conteúdo foi realizada por meio de um comitê de quatro especialistas; a 

confiabilidade por meio da correlação (Kappa) inter-examinadores e para a 

responsividade utilizou-se o teste t pareado. Resultados: Os dados encontrados foram 

TCC total > 90%, IVC total > 90%, equivalência inter-examinadores quase perfeita na 

maioria dos itens, e p = 0,002. Conclusão: O SFGS-Brasil possui equivalência conceitual 

dos domínios e itens à versão original, bem como é adaptado para a população brasileira, 

além disso, possui propriedades psicométricas adequadas. 

 

Palavras-chave: Sunnybrook Sistema de Graduação Facial, Paralisia Facial, Propriedades 

Psicométricas. 
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ABSTRACT 

 

MELO, Thamires Kely Mendonça., PAZ, Clarissa Cardoso dos Santos Couto. 

Translation, Transcultural Adaptation and Psychometric Properties of the Brazilian 

Version of the Sunnybrook - Facial Graduation System. 2018. 44f. Monograph 

(Graduation) - University of Brasilia, undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty 

of Ceilândia. Brasília, 2018. 

 

 

Introduction: The Sunnybrook Facial Grading System (SFGS) is a scale for assessing 

facial function in three domains - resting symmetry, symmetry of voluntary movements 

and synkinesis. The aim of this study was to translate and adapt the SFGS to the Brazilian 

population and to analyze its psychometric properties. Methods: Content Validation was 

performed through a committee of four experts; reliability through inter-examiner 

(Kappa) correlation and for responsiveness the paired t-test was used. Results: The data 

found were total TCC > 90%, total IVC > 90%, inter-examiner equivalence almost perfect 

in most items, and p = 0.002. Conclusion: The SFGS-Brazil has conceptual equivalence 

of domains and items to the original version, as well as it is adapted for the Brazilian 

population, besides, it has adequate psychometric properties. 

 

Key words: Sunnybrook Facial Graduation System, Facial Paralysis, Psychometric 

Properties. 
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1- INTRODUÇÃO 

A paralisia facial periférica (PFP) refere-se ao acometimento parcial ou total da 

função do nervo facial, o sétimo par dos nervos cranianos. Tal nervo tem função mista 

sendo responsável pela inervação dos músculos da mímica facial, sensibilidade dos dois 

terços anteriores da língua e tem ação também nas glândulas salivares e lacrimais1,2.3. A 

prevalência desta paralisia é de aproximadamente 15 a 40 casos por 100.000 pessoas4 e 

as principais causas da paralisia facial são traumáticas, infecciosas, neoplásicas, 

congênitas, tóxicas e idiopática5, sendo que esta última responsável por mais de 60% dos 

casos de paralisia, podendo ser denominada de paralisia de Bell6. 

Segundo VanSwearingen (2008), a PFP é classificada em quatro categorias, 

sendo duas de fase aguda (iniciação e facilitação) e duas de fase crônica (controle de 

movimento e relaxamento). Indivíduos em iniciação apresentam assimetria moderada e 

têm pouca ou nenhuma habilidade em iniciar o movimento do lado afetado, porém, não 

apresentam movimentos anormais (sincinesias). Na facilitação há presença de assimetria 

facial leve a moderada, mas o indivíduo consegue iniciar o movimento sem completá-lo. 

Tipicamente, nenhuma ou leve presença de sincinesias. O controle de movimento é 

caracterizado pela assimetria, algumas em repouso, mas a maioria durante movimento. 

Diferente da fase aguda, a assimetria não é caracterizada pela “queda”, mas pela retração 

do rosto. A fraqueza é comum, contudo o sinal característico é a sincinesia - movimento 

não intencional de uma região do rosto, associado a um movimento facial pretendido – 

sendo o principal fator das limitações funcionais. A característica da categoria de 

relaxamento é a combinação da assimetria com espasmos musculares, que podem 

aumentar em frequência e amplitude com maior esforço de movimento. A força muscular 

pode não ser o problema, mas o movimento facial é restrito, pois o indivíduo evita 

movimentar para que não ocorra os espasmos7. 
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O processo da recuperação depende do tipo de lesão nervosa: neuropraxia, 

axonotmese ou neurotmese. Sabe-se que 70% dos indivíduos que tem PFP têm resolução 

completa dos sintomas em até três meses sem intervenção. Apesar do bom prognóstico 

na maioria dos indivíduos, os 30% que permanecem com algum grau de paresia, evoluem 

para as fases crônicas da doença associado a graves problemas funcionais e psicossociais8. 

No estudo de Pinho (2015), observou-se que fisioterapeutas avaliam a PFP 

baseando-se apenas nos sinais e sintomas neurológicos, não utilizam instrumentos de 

avaliação traduzidos e adaptados para a população brasileira, além de desconhecerem as 

possíveis complicações da PFP. Além disso, os tratamentos propostos não são baseados 

nas fases específicas da PFP, conforme descrito por VanSwearingen (2008). A falta de 

uma avaliação estruturada e 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. Além disso, é necessário utilizar instrumentos objetivos que possibilitem 

avaliar quantitativamente a gravidade da disfunção facial e posteriormente a evolução da 

terapia proposta9. 

Vários sistemas de classificação da função facial foram propostos tais como as 

escalas de House e Brackmann10, Chevalier11, Yanagihara12, entre outras. Além disso, foi 

proposto também a avaliação dos fatores de bem-estar e psicossocial em indivíduos com 

PFP com a escala Índice de Incapacidade Funcional13. Em 1996, Ross et al., introduziram 

o Sunnybrook Facial Grading System (SFGS), uma escala usada para avaliar a função 

facial, subdividida em três domínios: (1) simetria em repouso dos olhos, do sulco naso-

labial e do canto da boca, (2) movimentos voluntários (movimentos e expressões faciais 

como fechar os olhos e sorrir), e (3) sincinesias associadas aos movimentos voluntários 

testados. Cada um dos três componentes recebe uma pontuação, sendo que os dois 

primeiros possuem um peso maior na pontuação final, tendo sua pontuação bruta 
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multiplicada por 5 e 4, respectivamente. A pontuação final é encontrada através de um 

cálculo simples (FGS total = FGS movimento - FGS repouso - FGS sincinesia), pontuação 

essa que gira em torno de 0 a 100, sendo que quanto maior a pontuação, menos sequelas 

o paciente possui14. 

Esse instrumento tem alta confiabilidade (coeficiente de correlação intraclasse 

[ICC] = 0,997)16 e sensibilidade (p=0,0000)14. O SFGS é de fácil aplicação e rápida 

execução, além disso, possui maior sensibilidade, reprodutibilidade e confiabilidade do 

que a House-Brackmann, escala amplamente usada. É encorajado o uso e difusão do 

SFGS, pois, é um instrumento válido e útil para a prática clínica que direciona a avaliação 

dos profissionais de saúde15,16 uma vez que facilita a identificação dos estágios da PFP, 

conforme descrito por VanSwearingen (2008). Desta maneira, tendo em vista o não uso 

de instrumentos de avaliação de PFP na prática clínica do fisioterapeuta no Brasil, aliado 

às adequadas propriedades psicométricas da escala, faz-se necessária a tradução e 

adaptação transcultural do SFGS para a população brasileira. Além disso, a nova versão 

permitirá a comparação entre estudos realizados em diferentes locais, facilitando a 

caracterização da PFP e a tomada de decisão para intervenção. 

2- OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

- Traduzir e adaptar transculturalmente o SFGS para a população brasileira.  

2.2. Objetivos específicos 

- Validar o SFGS-Brasil; 

- Analisar a confiabilidade do SFGS-Brasil; 

- Analisar a responsividade do tratamento dos indivíduos com PFP pela SFGS-

Brasil. 
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3- MÉTODOS 

3.1 Tradução e Adaptação Transcultural 

O processo de tradução e adaptação transcultural do Sunybrook - Sistema de 

Graduação Facial para a população brasileira deste estudo seguiu o Guideline de Beaton 

et al. (2000), em seus cinco estágios de desenvolvimento, conforme descrito abaixo.  

Estágio 1: Tradução do Instrumento 

 Foram realizadas duas traduções do instrumento original em inglês para o 

português do Brasil com o objetivo de comparar divergências entre as traduções. Para 

isto, dois tradutores brasileiros com fluência na língua inglesa foram escolhidos. O 

tradutor 1 tinha ciência dos conceitos que estavam sendo examinados e experiência na 

área. O objetivo da escolha deste tradutor era obter perspectivas clínicas de um 

profissional. O tradutor 2 não estava ciente dos conceitos e não era da área estudada. A 

escolha deste tradutor dá-se pela menor influência por um objetivo acadêmico e oferece 

uma tradução que reflete a linguagem usada pela população.  

Estágio 2: Síntese das Traduções 

Os dois tradutores e um observador sintetizaram os resultados das traduções, 

utilizando o questionário original e resolvendo as divergências. Sendo assim, em um 

consenso, foi elaborada a primeira versão do SFGS-Brasil (SFGS-Brasil 1). 

Estágio 3: Retro-tradução  

Dois retro-tradutores, totalmente cegos para a versão original do questionário, 

utilizaram o SFGS-Brasil 1 e traduziram de volta para o inglês. Este processo é útil para 

garantir que a versão traduzida reflita o mesmo conteúdo que a versão original com o 

objetivo de descartar erros grosseiros de conceitos.  
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Estágio 4: Comitê de Especialistas 

O comitê foi formado por especialistas na área de linguagem e profissionais da 

saúde que tinham contato com pacientes com PFP. O papel do comitê foi consolidar todas 

as versões do instrumento e desenvolver a versão preliminar para o teste em campo. O 

comitê deve chegar a um consenso sobre as discrepâncias. Foi solicitado também que, 

caso não entendessem o item, que propusessem mudanças, justificando sua dúvida, 

obtendo então uma versão final com as sugestões do comitê.  

Estágio 5: Pré-teste  

A última fase do processo foi a aplicação da versão final do questionário, em que 

foram selecionados 30 fisioterapeutas, com e sem experiência na área, e cada participante 

foi entrevistado. O objetivo desta fase foi investigar a compreensão dos indivíduos sobre 

o instrumento no geral e sobre cada item. 

3.2 Validação, Confiabilidade e Responsividade 

Terminado o processo de tradução e adaptação transcultural, foi iniciado o 

processo de avaliação das propriedades psicométricas do SFGS-Brasil. Então, iniciou-se 

a validação do instrumento visando testar a hipótese de que os itens traduzidos 

representam e/ou contemplam adequadamente os domínios do constructo desejado. Um 

comitê de especialistas composto por quatro juízes foi designado a realizar o 

procedimento de julgamento de validade de conteúdo. Estes membros foram selecionados 

devido à proximidade e conhecimento destes em relação à proposta do instrumento e à 

expertise destes em atendimento de pacientes com PFP. Os especialistas receberam 

instruções específicas para cada estágio sobre como avaliar cada item, avaliar o 

instrumento como um todo e preencher o questionário que orienta a avaliação. Desta 

maneira, o comitê realizou a análise do questionário em duas fases seguindo o modelo de 
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avaliação de acordo com as orientações e sugestões de Coluci et al. (2015) e Souza et al. 

(2017). Na primeira fase, os membros foram orientados a avaliarem o instrumento como 

um todo, determinando sua abrangência, se cada domínio ou conceito foi adequadamente 

responsivo pelo conjunto de itens e se todas as dimensões foram incluídas, respondendo 

se concorda ou não concorda com o conteúdo. Também verificaram se o conteúdo estava 

apropriado aos indivíduos e se a estrutura do domínio e seu conteúdo estavam corretos 

respondendo se concorda ou não concorda com o conteúdo. Nesta fase, os juízes podiam 

sugerir modificações dos itens. Então foi realizado a Taxa de Concordância do Comitê 

(TCC) para o instrumento como um todo, considerando a seguinte equação: 

% concordância =     Nº de participantes que concordaram X 100 

               Nº total de participantes 

 

No segundo estágio, os membros do comitê realizaram uma avaliação da fase de 

desenvolvimento dos itens, analisando-os individualmente. Para avaliar a clareza dos 

itens, é utilizado uma escala tipo Likert de 4-pontos ordinais. Os membros foram 

orientados a responder 1 = não claro, 2 = pouco claro, 3 = bastante claro, 4 = muito claro. 

Além disso, os membros analisaram quanto à representatividade de cada item, sendo 

orientados a classificarem se os itens realmente refletiam os conceitos envolvidos, se estes 

eram relevantes e se estavam adequados para atingir os objetivos propostos. Desta 

maneira, foram orientados a responder 1 = não representativo, 2 = pouco representativo, 

3 = bastante representativo, 4 = muito representativo. Para cada item, os membros podiam 

descrever, em espaços deixados especificamente para essa finalidade, sugestões e 

comentários para melhorar o item. Então foi calculado o Índice de Validade do Conteúdo 

(IVC), que foi realizado considerando a equação: 
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IVC = Número de respostas “3” ou “4” 

Número total de respostas 

 

Para verificar a confiabilidade e responsividade, foram recrutados, por 

conveniência, 31 indivíduos de todas as fases da PFP. O cálculo amostral se baseou no 

Guideline de Beaton et al. (2000), que propõe entre 30 a 40 pessoas para Teste da Versão 

Final. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

de Brasília (CAAE 42839815.8.0000.0030). Todos os participantes do estudo assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a apresentação dos 

objetivos do estudo e assinatura do TCLE, os indivíduos foram avaliados para 

caracterização das variáveis clínico-demográficas. Foram escolhidos três aplicadores do 

questionário SFGS-Brasil, e as coletas foram realizadas em dois momentos, pré e pós 

intervenção. Após a caracterização da amostra, em um ambiente calmo, os participantes 

da pesquisa foram posicionados sentados de forma confortável e ensinados a realizar a 

Imagética Motora de forma cinestésica, em que o indivíduo é orientado a imaginar como 

se realizasse o movimento e sentir como se o fizesse, sem executá-lo de maneira física. 

Após a prática mental foi realizada a prática física. A intervenção foi feita uma vez por 

semana em um período de 8 semanas com duração de 40 minutos. Para a análise da 

confiabilidade foi realizada equivalência inter-examinadores (Kappa) e para avaliar a 

mudança de escore após uma intervenção, a responsividade, utilizou-se o teste t pareado. 
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4- RESULTADOS 

4.1. Tradução e Adaptação Transcultural 

Após as etapas de tradução do instrumento, síntese das traduções e retro-

tradução foi entregue a um comitê de especialistas (etapa 4) de cinco pessoas que 

sugeriram as seguintes modificações: modificar a palavra “excursão” por “contração 

muscular”, “assobiar” por “bico” e “cirurgia de pálpebra” por “olho caído”. A palavra 

“excursão” foi mantida, pois se refere à amplitude de movimento e não apenas a uma 

contração muscular. “Assobiar” também foi mantida, pois o instrumento traduzido deve 

se manter fiel ao instrumento original e é uma atividade comumente realizada pela 

população brasileira. “Cirurgia de pálpebra” refere-se a uma sutura realizada por um 

médico para que aqueles indivíduos que são incapazes de fechar os olhos, não tenham 

repercussões oftalmológicas. Logo, a sugestão não abrangeria o conteúdo adequado. 

Sendo assim, após a avaliação das sugestões, o comitê considerou apto o instrumento para 

ser testado em campo (APÊNDICE 1). 

Na etapa de pré-teste, foram selecionados 30 indivíduos com e sem experiência 

no atendimento de pacientes com PFP, que responderam um questionário a respeito da 

compreensão dos itens, classificando-os em “entendo completamente o item”, “entendo 

parcialmente o item” ou “não entendo o item”. 

A idade média dos participantes do pré-teste foi de 24 anos, o sexo predominante 

foi o feminino (60%), 33,3% dos indivíduos tinham experiência na área e 66,7% não 

tinham experiência. Destes 30 participantes, 22 (73,4%) entenderam completamente 

todos os itens, 6 (20,0%) responderam que entenderam parcialmente algum item e 2 

(6,6%) responderam que não entenderam algum item. Os principais itens que foram 

entendidos parcialmente ou não entendidos foram os de Simetria em repouso - “olhos” e 
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“bochecha” - e, nos domínios de Simetria em Movimento e Sincinesias - “elevar o lábio 

superior”. 

4.2. Validação 

Em relação à validade de conteúdo, na taxa de concordância do comitê (TCC), 

pode-se observar que dois itens tiveram TCC igual a 75% e três itens tiveram TCC igual 

a 100% e o TCC total foi de 91,7%. Sendo assim, o instrumento reflete adequadamente o 

constructo que se propõe a medir. 

Os resultados referentes às respostas dos avaliadores em relação à clareza e 

representatividade dos itens de avaliação do instrumento mostraram que a maioria dos 

itens apresentaram IVC de 100 %, três itens apresentaram IVC de 75 % e um item 

apresentou IVC de 50%, sendo que o IVC total referente à clareza e representatividade 

foi, respectivamente, 92,3% e 96,1%. Desta maneira, pode-se sugerir que o instrumento 

apresenta validade de constructo adequada para avaliar indivíduos com PFP, 

considerando os domínios repouso, movimento e sincinesia. 

4.3. Confiabilidade 

As características sócio-demográficas e clínicas dos indivíduos com PFP 

selecionados para o estudo: 31 indivíduos, com idade média de 40,12 ± 15,53, maioria do 

sexo feminino (61,3%) e maioria com o lado direito afetado (71%), sendo 11 indivíduos 

na fase de iniciação, 7 indivíduos na fase de facilitação, 8 indivíduos na fase de controle 

de movimento e 5 indivíduos na fase de relaxamento. 

 Ao analisar os dados referentes à confiabilidade inter-examinadores, pode-se 

observar que o instrumento apresenta concordância perfeita (kappa = 1,00) em três itens, 

concordância quase perfeita (variando de 0,80 a 0,98) em vinte itens e concordância 

importante (variando de 0,65 a 0,75) em três itens. Ao considerar o escore total do 
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instrumento as concordâncias inter-examinadores 1/2 e 1/3 foram quase perfeitas 

(respectivamente 0,93 e 0,95). Em nenhum item, o instrumento apresentou concordância 

moderada, fraca ou pobre.  

Entretanto, visando demonstrar a influência da expertise do avaliador com as 

propriedades psicométricas do instrumento, foram selecionados 3 avaliadores com 

diferentes tempos de contato com pacientes com PFP. Pode-se observar que, em alguns 

itens pode haver divergência entre os resultados devido ao maior tempo de contato com 

a população estudada. Tal fato ocorreu principalmente ao avaliar em repouso, sugerindo 

necessidade de maior atenção durante a avaliação neste momento. 

4.4. Responsividade 

Visando identificar a responsividade do SFGS a um programa de treinamento 

motor, foi analisada a comparação do escore total antes (SFGS total = 42,85±23,28) e 

após (SFGS total = 59,78±29,15) 8 semanas de intervenção. Foi possível identificar que, 

após a intervenção os indivíduos com PFP apresentaram melhores escores (p=0,002). 

Portanto, o SFGS-Brasil é capaz de detectar mudanças clínicas antes e após um programa 

de intervenção, sugerindo sua aplicabilidade clínica. 

5- DISCUSSÃO 

5.1. Tradução e Adaptação Transcultural 

Observa-se que o SFGS-Brasil é de fácil entendimento para avaliadores com e 

sem experiência na área, pois no pré-teste 73,4% dos avaliadores entenderam 

completamente todos os itens. Tal fato está de acordo com o que Hu et al. (2001) relatou, 

profissionais da saúde sem experiência são capazes de usar o SFGS de maneira correta. 

Porém, nos itens “Olhos - cirurgia de pálpebra” e “elevar o lábio superior” podem não ser 

compreendidos com clareza por avaliadores sem experiência, sendo necessário um breve 
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estudo prévio sobre PFP e critérios que padronizem a avaliação, como Neely et al. (2010) 

propõe, demonstrando critérios explicativos da escala que facilitem o uso do instrumento 

por profissionais novatos na área (APÊNDICE 2).   

4.2. Validação, Confiabilidade e Responsividade 

O SGS-Brasil é um instrumento que os itens traduzidos representam e 

contemplam adequadamente os domínios do constructo desejado, assim como o 

SFGS já validados em outros idiomas21,22.  

A avaliação da simetria de movimento voluntário mostrou uma correlação 

estatisticamente maior que a avaliação da simetria em repouso, porém, na prática 

clínica a avaliação da simetria em repouso é mais utilizada14. Esses achados estão de 

acordo com os de Kanerva et al. (2006) e Pavese et al. (2013) mas não com Neely et 

al. (2010), onde a simetria em repouso obteve correlação alta. A confiabilidade inter-

examinadores 1 e 3 foi maior que inter-examinadores 1 e 2, inclusive em três itens a 

confiabilidade inter-examinadores 1 e 3 foi perfeita. Pode-se atribuir tal fato ao maior 

tempo de experiência com indivíduos com PFP destes examinadores20.   

No estudo de Lindsay et al. (2010), utilizou-se como intervenção a prática física 

e orientações individualizadas conforme a fase da PFP. A média pré-intervenção da FGS 

foi de 56±21 e a média pós-intervenção foi de 70±18. Estatisticamente houve aumento 

significativo na pontuação da FGS após o tratamento (p <0,005) que durou 12 semanas.  

Esses resultados corroboram que a utilização do SFGS na prática clínica é adequada pois 

detecta, quantitativamente, alterações após uma intervenção. Porém, observa-se que a 

prática mental associada a prática física mostrou ter maior benefício no tratamento de 

indivíduos com PFP, isso se deve ao fato de que em menos tempo (8 semanas) os 

resultados obtidos foram mais significantes (p <0,002). 
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5- CONCLUSÃO 

 Com o presente estudo, pode-se concluir que o SFGS-Brasil possui 

equivalência conceitual dos domínios e itens à versão original, bem como é adaptado para 

a população brasileira. Além disso, o instrumento apresenta propriedades psicométricas 

adequadas na mensuração da função física de indivíduos com PFP, as quais são validação, 

confiabilidade e responsividade. Sendo assim, pode-se utilizar o SFGS-Brasil em futuros 

estudos e na prática clínico, além de possibilitar comparações entre diferentes culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

6- REFERÊNCIAS 

1- Santos-Lasaosa S, Pascual-Millán LF, Tejero-Juste C, Morales-Asín F. Parálisis 

facial periférica: etiología, diagnóstico y tratamiento. Rev neurol 2000; 30 (11): 

104-53. 

2- Falavigna A, Teles AR, Giustina AD, Kleber FD. Paralisia de bell: 

fisiopatologia e tratamento. Scientia Medica 2008; 18 (4): 177-183.  
 

3- Santos RMM, Guedes ZCF. Estudo da qualidade de vida em indivíduos com 

paralisia facial periférica crônica adquirida. Revista CEFAC 2012; 14 (4): 626-

634. 
 

4- Pereira LM, Obara K, Dias JM, Menacho MO, Lavado EL, Cardoso JR. Facial 

exercise therapy for facial palsy: systematic review and meta-analysis. Clinical 

rehabilitation 2011; 25 (7): 649-658. 

 

5- Maranhão-Filho P, Maranhão ET, Aguiar T, Nogueira R. Paralisia facial: 

quantos tipos clínicos você conhece? Parte I. Rev Bras Neurol 2013; 9 (2): 85-

92. 

 

6- Konno KM, Zanta MB, Teive HAG, Corrêa CL. Perfil funcional da paralisia 

facial em um hospital. Rev Pesqui em Fisioter 2014; 4 (2): 144–51. 

 
7- Vanswearingen J. Facial rehabilitation: a neuromuscular reeducation, patient-

centered approach. Facial plastic surgery 2008; 24 (2): 250-259.  

 
8- Peitersen E. Bell’s palsy: the spontaneous course of 2500 peripheral facial nerve 

palsies of different etiologies. Acta Oto-Laryngologica 2002; 122 (7): 4-30.  
 

9- Pinho ECB. 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. Monografia [Graduação em Fisioterapia]. 

Faculdade de Ceilândia – Universidade de Brasília. 2015. 

 

10- House JW, Brackmann DE. Facial nerve grading system. Otolaryngol Head 

Neck Surg 1985; 93:146-7. 

 

11- Lacôte M, Chevalier AM, Miranda A, Bleton J, Stevenin P. Avaliação da 

função motora da face nas lesões periféricas e centrais. In: Lacôte M, Chevalier 
AM, Miranda A, Bleton JP, Stevenin P, editors. Avaliação clínica da função 

muscular. Sao Paulo: Manole; 1987. p. 13-35. 

 

12- Satoh Y, Kanzaki J, Yoshihara S. A comparison and conversion table of the 

House-Brackmann facial nerve grading system and the Yanagihara grading 

system. Auris Nasus Larynx 2000; 27: 207-12.14.  

 



25 
 

13- Vanswearingen JM, Brach JS. Validation of a treatment-based classification 

system for individuals with facial neuromotor disorders. Physical therapy 1998; 

78 (7): 678-689.  

 

14- Ross BGG, Fradet G, Nedzelski JM. Development of a sensitive clinical facial 

grading system. Otolaryngol Head Neck Surg 1996; 114:380-386. 

 

15- Kayhan FT, Zurakowski D, Rauch SD. Toronto facial grading system: 
interobserver reliability. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 122:212–215. 

 

16- Kanerva M, Poussa T, Pitkaranta A. Sunnybrook and House-Brackmann facial 
grading systems: intrarater repeatability and interrater agreement. Rev. 

Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 135:865–871. 

 

17- Beaton, Dorcas E., et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation 

of self-report measures. Rev. Spine 2000; 25 (24): 3186-3191. 

 

18- Coluci, Marina Zambon Orpinelli, Neusa Maria Costa Alexandre, Daniela 

Milani. Construção de instrumentos de medida na área da saúde. Rev. Ciência 

& Saúde Coletiva 2015; 20: 925-936. 

 
19-  Hu WL, Ross B, Nedzelski J. Reliability of the Sunnybrook facial grading 

system by novice users. Rev. J Otolaryngol 2001; 30:208–211. 

 

20- Neely JG, Cherian NG, Dickerson CB, Nedzelski JM. Sunnybrook facial 

grading system: reliability and criteria for grading. Rev. Laryngoscope 2010; 

120:1038–1045. 

 

21- Pavese, Chiara, et al. Validation of the Italian version of the Sunnybrook Facial 

Grading System. Rev. Neurological Sciences 2013; 34 (04): 457-463. 

 

22- Ross BG, Nedzelski JM. Reliability and validity of the Sunnybrook facial 

grading system. In: Yanagihara N, Muratami S (eds) New horizons in facial 
nerve research and facial expression: 8th international symposium on the facial 

nerve. Rev. Kugler Publications, Hague 1997: 563–567. 

 

23- Lindsay, Robin W., Mara Robinson, Tessa A. Hadlock. Comprehensive facial 

rehabilitation improves function in people with facial paralysis: a 5-year 

experience at the Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Rev. Physical therapy 

2010; 90 (03): 391-397. 

 

24- Souza, Ana Cláudia de, Neusa Maria Costa Alexandre, Edinêis de Brito 

Guirardello. Propriedades psicométricas na avaliação de instrumentos: 
avaliação da confiabilidade e da validade. Rev. Epidemiologia e Serviços de 

Saúde 2017; 26: 649-659. 

 

 

 

 

 



26 
 

7- ANEXOS 

ANEXO A – NORMAS DA REVISTA CIENTIFICA 

 

BJORL é uma revista científica internacional revisada por pares e dedicada ao avanço da 
assistência ao paciente no campo da Otorrinolaringologia - Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 
BJORL publica artigos originais relativos tanto aos aspectos de ciências clínicas e básicas da 
Otorrinolaringologia. BJORL reserva-se o direito de publicação exclusiva de todos os 
manuscritos aceitos. Manuscritos publicados anteriormente ou em análise por outra publicação 
não serão de forma alguma levados em conta. Uma vez aceito para revisão, o manuscrito não 
deve ser apresentado em outros veículos e locais. Ficam vedados: publicação antiética (p.ex., 
plágio), conflitos de interesses não revelados, autoria inadequada e publicação em duplicata. 
Isso inclui a publicação em periódico não voltado para a otorrinolaringologia, ou em outro 
idioma. Em caso de dúvida, é essencial a divulgação do ocorrido, e o Editor está disponível 
para qualquer consulta. A transferência dos direitos autorais para BJORL é pré-requisito para 
a publicação do manuscrito. Todos os autores devem assinar um termo de Acordo de 
Transferência de Direitos Autorais. No momento da apresentação do manuscrito, os autores 
devem informar qualquer elo financeiro porventura existente. Devem ser reveladas quaisquer 
informações que possam ser entendidas como potencial conflito de interesses, tais como 
subsídios ou financiamentos, vínculo empregatício, afiliações, patentes, invenções, honorários, 
consultorias, royalties, opções de compra/posse de ações, ou testemunhos de perito. BJORL 
aceitará artigos referentes à otologia, otoneurologia, audiologia, rinologia, alergia, 
laringologia, ciências da fala, broncoesofagologia, cirurgia de cabeça e pescoço, plástica facial 
e cirurgia reconstrutiva, cirurgia maxilofacial, medicina do sono, faringologia/patologia oral, 
cirurgia da base do crânio e otorrinolaringologia pediátrica. 
Tipos de manuscrito 
A Revista Brasileira de Otorrinolaringologia publica investigações originais, revisões, cartas ao 
editor e relatos de casos. Os tópicos de interesse são todos os assuntos que se relacionam 
com a prática da medicina e com o progresso da saúde pública no mundo. 
Investigação Original 
Artigos originais são (1) relatos concisos de dados clínicos, (2) relatos de dados de ciências 
básicas, ou (3) estudos de meta-análise, representativos de informações avançadas e que, 
portanto, têm sua apresentação incentivada pela equipe editorial da Revista Brasileira de 
Otorrinolaringologia. Caracteristicamente, estes relatos consistem de estudos clínicos 
randomizados, estudos de intervenção, estudos de coorte, estudos de casocontrole, avaliações 
epidemiológicas, outros estudos observacionais, pesquisas com altas taxas de resposta, 
análises de custo-benefício e análises de decisão, e estudos de triagem e de exames 
diagnósticos. Cada manuscrito deve indicar claramente um objetivo ou hipótese; a concepção 
e métodos (incluindo a configuração do estudo e as datas, os pacientes ou participantes com 
critérios de inclusão e exclusão e/ou percentuais de participação ou resposta, ou fontes dos 
dados, e como foi realizada a sua seleção para o estudo); as características essenciais de 
quaisquer intervenções efetuadas; as principais medidas de desfecho; os principais resultados 
do estudo; uma seção de discussão colocando os resultados no contexto com a literatura 
publicada e abordando as limitações do estudo; e as conclusões e implicações relevantes para 
a prática clínica ou para a política de saúde. Os dados incluídos nos relatos investigativos 
devem ser originais e, além disso, devem ser tão oportunos e atuais quanto possível. Exige-
se a presença de um resumo estruturado. As páginas do manuscrito devem ser 
consecutivamente numeradas, começando com a folha de rosto (i.é, a página do título) como 
página 1. No caso de artigos completos (originais), em geral o texto não deve exceder 8-10 
páginas datilografadas com espaço simples. Antes da apresentação do manuscrito, o texto 
deve ser submetido a um corretor ortográfico, além de passar por uma cuidadosa 
revisão/edição. Não há necessidade de fazer numeração de linhas, pois esse procedimento é 
automaticamente adicionado pelo Sistema Editorial Elsevier. 
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ANTES DE COMEÇAR 
Devem ser citados como autores somente aqueles que participaram efetivamente do trabalho. 
Um trabalho com mais de 7 autores só deverá ser aceito se o tema for de abrangência 
multidisciplinar ou de ciências básicas. As referências devem ser pertinentes e atualizadas, 
serão aceitas no máximo 50 referências para artigos originais e de revisão e 10 referências 
para artigos de relatos de casos. 
Ética na publicação 
Para informações sobre Ética na Publicação e sobre orientações éticas para publicação em 
revistas científicas,visite http://www.elsevier.com/publishingethics e 
http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Direitos humanos e dos animais 
No caso do manuscrito envolver o uso de animais ou seres humanos, o autor deve certificar-
se de que o estudo descrito foi realizado em conformidade com o Código de Ética da Associação 
Médica Mundial (Declaração de Helsinque) para experimentos envolvendo seres humanos: 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html; Diretiva EU 2010/63/EU 
para experimentos envolvendo animais: http:// 
ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm; Requisitos Uniformes 
para manuscritos apresentados a revistas biomédicas: http://www.icmje.org. Os autores 
devem inserir, no manuscrito, uma declaração expressa de que foi obtido consentimento 
informado para experimentação com seres humanos. Sempre deverão ser observados os 
direitos de privacidade dos participantes humanos. 
Identificação dos Pacientes (Descrições, Fotografias, Genealogias) 
Deve ser obtida uma declaração assinada de consentimento livre e esclarecido para publicação 
(em versão impressa e on-line) de descrições, fotografias e genealogias de pacientes e de 
todas as pessoas (pais ou responsáveis legais de menores) que possam ser identificadas 
(inclusive pelos próprios pacientes) em tais descrições escritas, fotografias, ou genealogias. 
Tal declaração deve ser apresentada juntamente com o manuscrito. Deve ser oferecida a 
oportunidade, às pessoas envolvidas, de examinar o manuscrito antes de sua apresentação. É 
aceitável a omissão de dados ou a prática de procedimentos que tornem os dados menos 
específicos com o fim de manter o anonimato dos pacientes; mas não é aceitável qualquer 
alteração de tais dados. Devem ser divulgados apenas aqueles detalhes essenciais para a 
compreensão e interpretação de uma série de casos ou relato de caso específico. Embora o 
grau de especificidade necessário vá depender do contexto do que está sendo relatado, idades 
específicas, raça/etnia e outros detalhes sociodemográficos apenas deverão ser apresentados 
se forem clínica ou cientificamente relevantes e importantes. Permite-se o recorte de 
fotografias com o objetivo de remover características pessoais identificáveis que não sejam 
essenciais para a mensagem clínica, desde que as fotografias não sofram alterações 
relevantes. Não apresentar fotografias com o paciente mascarado. Iniciais dos pacientes ou 
outros identificadores pessoais não devem ser visualizados nas imagens. 
Estrutura do artigo 
Introdução 

Declare os objetivos do trabalho e forneça um cenário de experiência adequado; evite citar 
pesquisa detalhada da literatura ou um resumo dos resultados. 
Método 

Forneça detalhes suficientes que possibilitem a reprodução do trabalho. Métodos já publicados 
devem ser indicados por uma referência: apenas serão descritas as modificações relevantes. 
Resultados 

Os resultados devem ser claros e concisos. 
Discussão 

Nessa parte, deve ser explorada a significância dos resultados do trabalho, e não sua repetição. 
Com frequência, é apropriado o uso de uma seção combinada de Resultados e Discussão. Evite 
citações extensas e a discussão da literatura publicada. 
Conclusões 

As principais conclusões do estudo podem ser apresentadas em uma breve seção de 
Conclusões, que pode ser apresentada isoladamente, ou formar uma subseção da seção de 
Discussão (ou de Resultados e Discussão). 
Informações essenciais da folha de rosto 
● Título. Conciso e informativo. Títulos são frequentemente utilizados em sistemas de 
recuperação de informação. Sempre que possível, evite abreviaturas e fórmulas. 
● Nomes e afiliações dos autores. Nos casos em que o sobrenome pode apresentar ambiguidade 
(p.ex., um nome duplo), indique claramente essa situação. Apresente os endereços de afiliação 
dos autores (onde o estudo tenha sido feito) abaixo dos nomes. Indique todas as afiliações 
com uma letra minúscula sobrescrita imediatamente após o nome do autor e à frente ao 
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endereço apropriado. Forneça o endereço completo de cada afiliação, incluindo o nome do país 
e, se disponível, o e-mail de cada autor. 
● Autor correspondente. Indique com clareza quem irá cuidar da correspondência em todos os 
estágios decisórios e de publicação e também após a publicação. Certifique-se da disponibilização 
dos números de telefone (com código de área e código do país), além do e-mail e do endereço postal 
completo. Os detalhes do contato devem ser mantidos atualizados pelo autor correspondente. 

Resumo 
É importante que o resumo seja conciso e factual. O resumo deve descrever sucintamente o 
objetivo da pesquisa e os principais resultados e conclusões, com não mais de 300 palavras. 
Com frequência, o resumo é apresentado em separado do artigo; portanto, é preciso que tenha 
autonomia. Por esta razão, devem ser evitadas referências; mas se isso for essencial, então 
o(s) autor(es) e ano(s) devem ser citados. Além disso, devem ser evitadas abreviaturas não 
padronizadas ou incomuns; mas se isso for essencial, devem ser definidas em sua primeira 
menção no próprio corpo do resumo. No caso de artigos originais e de revisão, o resumo deve 
ser estruturado em: Introdução, Objetivo(s), Métodos, Resultados e Conclusão(ões). 
Palavras-chave 
Devem ser listadas três a cinco palavras-chave; podem ser encontradas no site MeSH (Medical 
Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh). 
Abreviaturas 
Não use abreviaturas no título ou no resumo e limite seu uso no texto. Expanda todas as 
abreviaturas em sua primeira menção no texto. 
Agradecimentos 
Intercale seus agradecimentos em uma seção separada no final do artigo, antes das 
referências; portanto, não inclua os agradecimentos na folha de rosto como uma nota de 
rodapé para o título e nem por qualquer outra forma. Liste nessa seção aqueles indivíduos que 
prestaram ajuda durante a pesquisa (por exemplo, ajudando com o idioma, na redação do 
texto, ou na revisão/correção do manuscrito, etc.). 
Legendas das figuras 

Certifique-se de que cada ilustração tenha a sua legenda. Forneça as legendas em separado, 
não ligadas à figura. Uma legenda deve consistir de um breve título (não na própria figura) e 
de uma descrição da ilustração. Mantenha ao mínimo o texto nas ilustrações, mas explique 
todos os símbolos e abreviaturas utilizados. 
Tabelas 

Numere consecutivamente as tabelas, de acordo com o seu surgimento no texto. Coloque 
notas de rodapé para tabelas abaixo do corpo da tabela e indique-as com letras minúsculas 
sobrescritas. Evite separadores verticais. Seja econômico no uso de tabelas e certifique-se que 
os dados apresentados nas tabelas não estão duplicando resultados descritos em outras partes 
do artigo. 
Referências 
Citação no texto 

Certifique-se que todas as referências citadas no texto também estão presentes na lista de 
referências (e vice-versa). Qualquer referência citada no resumo deve ser relatada na íntegra. 
Não é recomendável inserir resultados não publicados e comunicações pessoais na lista de 
referências, mas podem ser mencionados no texto. Se essas referências forem incluídas na 
lista de referências, deverão seguir o estilo padronizado de referências da Revista; além disso, 
a data de publicação deverá ser substituída por “Resultados não publicados” ou “Comunicação 
pessoal”. A citação de uma referência como estando “no prelo” implica que o artigo foi aceito 
para publicação. 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 1: SFGS original em inglês 
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8- APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia –FCE  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE  
Convidamos o(a) Senhor(a) a participar do projeto de pesquisa Análise da utilização da prática mental na 
recuperação funcional de indivíduos com paralisia facial periférica, sob a responsabilidade dos 

pesquisadores Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz e Pedro Henrique Côrtes de Sousa. O projeto 

inclui intervenções e avaliações fisioterapeuticas da função dos músculos da face em sujeitos com e sem 

paralisia facial periférica. O objetivo desta pesquisa é avaliar a influência da imagética motora sobre a 

excitabilidade de músculos da face inervados pelo nervo facial e avaliar a recuperação funcional dos 

indivíduos com paralisia facial periférica após a realização de treinamento motor baseado em Prática 

Mental.  

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e lhe 

asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo pela omissão total de 

quaisquer informações que permitam identificá-lo(a)  

A sua participação será por meio de um treinamento com Prática Mental focadas a movimentos de mímica 
facial e realização de sessões de fisioterapia para recuperação funcional pós paralisia facial periférica, 

quando necessário, bem como avaliação e coleta de dados por meio de Eletromiografia de superfície. Serão 

realizadas 3 (três) sessões semanais com tempo médio de 40‟ (quarenta minutos) cada, durante um período 

máximo de até 3 meses . As sessões e coleta dos dados serão realizados em datas e horários previamente 

determinados de acordo com a disponibilidade.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são de apresentar sintomas tais como cefaléias, 

tonturas, síncope, variabilidade da freqüência cardíaca e respiratória. Todos os sinais apresentados são de 

caráter momentâneo, cessando com o repouso. A fim de evitar outros agravos o senhor(a) será acompanhada 

todo o tempo por um profissional de saúde e terá a sua pressão arterial aferida antes e após as intervenções, 

bem como as freqüências cardíacas e a saturação. Se você aceitar participar, estará contribuindo para a 

identificação de novas formas de intervenção para recuperação de pacientes com Paralisia Facial 

Periférica, possibilitando o entendimento sobre a influência da Prática Mental em lesões nervosas 

periféricas.  
O(a) Senhor(a) pode se recusar a participar de qualquer procedimento que lhe traga constrangimento, 

podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). 

Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração.  

Todas as despesas que você tiver relacionadas diretamente ao projeto de pesquisa (passagem para o local 

da pesquisa, alimentação no local da pesquisa ou exames para realização da pesquisa) serão cobertas pelo 

pesquisador responsável. Caso haja algum dano direto ou indireto decorrente de sua participação na 

pesquisa, você poderá ser indenizado, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil.  

Os resultados da pesquisa serão divulgados na Faculdade de Ceilândia da UnB podendo ser publicados 

posteriormente. Os dados e materiais serão utilizados somente para esta pesquisa e ficarão sob a guarda do 

pesquisador por um período de cinco anos, após isso serão destruídos.  
Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Pedro Henrique 

Côrtes de Sousa, pelo telefone (61) 92487254 ou Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz, na Faculdade 

de Ceilândia da Universidade de Brasília no telefone (61) 3107-8418 ou (61) 8292-8472, no horário 08 às 

12h e de 14 às 18h.  Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

da Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por profissionais de diferentes áreas 

cuja função é defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com relação à assinatura 

do TCLE ou os direitos do participante da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (61) 3107-1947 

ou do e-mail cepfs@unb.br ou cepfsunb@gmail.com, horário de atendimento de 10:00hs às 12:00hs e de 

13:30hs às 15:30hs, de segunda a sexta-feira.  

Este documento foi elaborado é composto por duas folhas, as quais deverão ser assinadas em duas vias, 
uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o Senhor(a).  

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

Brasília, ___ de __________de _________. 
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APÊNDICE 1: SFGS-Brasil 
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APÊNDICE 2: Critérios de avaliação facial para o SFGS-Brasil 
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