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CASO CLÍNICO
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A paralisia facial periférica é descrita como uma patologia de sintomatologia desfi gurante, nos sentidos 
biopsíquico-social, desencadeada por bloqueio parcial do VII par dos nervos cranianos: o nervo facial. 
O Otorrinolaringologista é o especialista desse tipo de patologia, afi rmando que a doença é socializada, 
não importando sexo, idade, raça ou condição social, com incidência na faixa de 20 casos para cada 
100.000 habitantes. A etiologia da paralisia facial periférica é desconhecida em 50% dos casos. O 
correto diagnóstico, logo após minuciosa anamnese em relação à etiopatogenia, é indispensável. 
O prognóstico está relacionado com a secção do nervo, sendo favorável se precocemente tratado. 
O tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar. Dentro desse contexto, este trabalho 
objetivou o relato de um caso clínico de uma criança do sexo masculino, com 8 (oito) anos de idade, 
portadora de paralisia facial periférica, atendida na clínica de Odontopediatria da Pós-graduação da 
FOP/UPE. Após realização do tratamento, foi possível concluir que, para o atendimento adequado 
da criança portadora dessa patologia, realmente é imprescindível um trabalho em conjunto de uma 
equipe multidisciplinar, e que os responsáveis por ela devem ser orientados sobre a importância da 
manutenção desse acompanhamento, visando melhorar a qualidade de vida da criança. 
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INTRODUÇÃO

As paralisias faciais isoladas devem-se, 
em geral, a causas locais, mas, em relação ao 
nervo facial, podem ser de causa geral (Litter, 
Wexselblatt, 1946). Das paralisias, a mais fre-
qüente é a paralisia facial idiopática, conhecida 
como paralisia de Bell (Mangabeira-Albernaz et 
al., 1973). Embora o paciente acometido pela 
paralisia facial seja atendido por uma equipe 
multidisciplinar, todos os profi ssionais sabem 
da difi culdade em isolar-se o agente etiológico 
(Lucena, 1993).

Para obter-se um diagnóstico correto, deve-
se observar a apresentação dos distúrbios: moto-
res, sensitivos, refl exos e trófi cos, pois o prognós-
tico da paralisia facial é variável, dependendo da 
secção do nervo (Litter, Wexselblatt, 1946).

Dentro desse contexto, o objetivo deste 
trabalho foi apresentar um caso clínico sobre 
paralisia facial periférica, especifi cando a rea-
bilitação bucal de um paciente portador dessa 
patologia, realizado na Clínica de Especialização 
em Odontopediatria da FOP/UPE.

REVISÃO DE LITERATURA
De acordo com Mangabeira-Albernaz et 

al. (1973), a paralisia facial pode ocorrer como 
dois tipos definidos e diferenciados: paralisia 
facial periférica e a paralisia facial central. A 
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paralisia facial periférica é relativamente freqüente 
e está relacionada com o osso temporal, em virtude 
do longo e tortuoso trajeto do nervo no interior desse 
osso; a paralisia facial central é relativamente rara 
e associada a outros problemas de ordem neuro-
lógica. A paralisia facial periférica é a interrupção 
do fluxo nervoso do VII par dos nervos cranianos 
ou nervo facial (Litter, Wexselblatt, 1946; Hakme, 
Dotto,1982; Montes de Oca et al., 1985; Colombini 
et al., 1986; Bento, Pirana, 2001; Santini, 2001). 
As paralisias faciais isoladas devem-se, em geral, a 
causas locais, como: traumatismos, fraturas ósseas, 
tumores, infecções focais (dentária, amigdaliana) 
e ao frio (Litter, Wexselblatt, 1946), mas podem 
ocorrer devido a traumas obstétricos, infecções 
otológicas ou meníngeas, tumores da glândula pa-
rótida e do osso temporal, e, ainda, na síndrome de 
Melkerson-Rossenthal e no espasmo facial unilateral 
(Lozano, 1983). Colombini et al. (1986) citaram a 
otite média aguda e crônica e as causas tóxicas co-
mo fatores etiológicos das paralisias faciais. Para 
Pessuto (2001), 50% das paralisias faciais periféricas 
têm origem desconhecida, denominando-se, por-
tanto, de paralisias faciais idiopáticas. Porto (1996) 
relatou que 80% das paralisias faciais são benignas e 
podem ser provocados por infecções virais, diabetes 
mellitus, otites médias, traumatismos, herpes zoster 
e hanseníase. Medeiros et al. (2001) relataram que 
o angioedema ou edema labial podem provocar a 
paralisia facial periférica. A bactéria Clostridium 
botulinum também pode provocar esse tipo de pa-
ralisia (Brasília, 2001).

Com relação à incidência, Kendal apud Ferreiro 
(1984) afi rmou que a paralisia facial periférica, anual-
mente, apresenta uma incidência de 20 casos para cada 
100.000 habitantes. Lucena (1993) analisou a paralisia 
facial periférica como uma doença socializada, poden-
do afetar qualquer pessoa, não importando a raça, o 
sexo, a idade ou a condição social. De todos os casos 
de paralisia facial, 75% deles correspondem à paralisia 
de Bell ou paralisia idiopática (origem desconhecida); a 
faixa etária situa-se entre 31 a 60 anos de idade; o sexo 
feminino é predisponente; o clima de escolha é o de 
inverno (Mangabeira-Albernaz et al., 1973; Gonçalves-
Coêlho et al., 1997).

Para o diagnóstico das paralisias faciais, deve-se 
observar os sinais e sintomas, como: distúrbios motores, 
sensitivos, refl exos e trófi cos (Litter, Wexselblatt, 1946). 

Dentre estes, observa-se: a impossibilidade de franzir a 
testa; o impedimento da oclusão palpebral e, quando o 
paciente tenta, seu globo ocular gira para cima; impe-
dimento em mostrar os dentes, abrir a boca, assobiar, 
infl ar a boca, ausência do refl exo córneo-palpebral, 
apagamento do sulco nasogeniano, pitose da rima bu-
cal e desvio contralateral, perda da gustação nos 2/3 
(dois terços) anteriores da língua e diminuição do olfato 
(Mangabeira-Albernaz et al., 1973; Mendez, Lee, 1981; 
Lozano, 1983; Montes de Oca et al., 1985; Colombini 
et al., 1986; Vázquez et al., 1985; Porto 1996; Maga-
lhães et al., 1996; Boari et al., 1996; Sanvito, 1997; 
Albernaz et al., 1997; Pessuto, 2001; Ribeiro, Cassol, 
2001; Santini, 2001).

O prognóstico é compatível com a longevidade 
normal do nervo em relação ao tratamento, sem que 
se possa evitar as complicações advindas do mesmo 
(Mendez, Lee, 1981). Porém, quando o paciente é en-
viado precocemente ao Fisioterapeuta, o prognóstico 
é favorável, observando-se uma redução em torno de 
80%. Existem casos leves de paralisia facial periférica 
em que a evolução é benigna, sem seqüelas e sem qual-
quer intervenção médica ou fi sioterapêutica, enquanto 
nas patologias neurológicas a resposta ao tratamento é 
quase nula (Lucena, 1993).

Como tratamento imediato, Bogar, Bento (1997) 
relataram a administração de corticóides (dexametaso-
na) para os casos de simples edema; quando o edema 
é de alto grau, no qual o nervo começa a degenerar-
se (em casos de tumor ou trauma), só a cirurgia pode 
resolver o problema. O tratamento fono audiológico, 
segundo Gomez et al. (1997), tem como objetivo manter 
a musculatura ativa enquanto o nervo “não funciona”. 
Diariamente, deve ser realizada a fi sioterapia, na qual 
se lança mão de termoterapia, massoterapia, eletrote-
rapia, cinesioterapia, crioterapia e uso de órteses (Lu-
cena, 1993). A acupuntura também pode ser utilizada 
(Castro, 2001).

A paralisia facial é o tipo da patologia que pro-
voca desarmonia facial e interfere nas inter-relações 
humanas, pois a linguagem da expressão facial é de 
grande importância para o ser humano, porém, se 
esse lado estético é perdido, mesmo que parcialmen-
te, severas alterações emocionais desencadeiam-se 
no âmbito profi ssional e da integração social, uma 
vez que acarreta alterações funcionais, estéticas, 
emocionais, sociais e profi ssionais (Lozano, 1983; 
Albernaz et al., 1997).
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RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, oito anos de idade, 

cor parda, com história de paralisia facial periférica, 
compareceu à clínica de especialização em Odonto-
pediatria da Faculdade de Odontologia de Pernambu-
co – FOP/UPE, para tratamento odontológico.

Durante a anamnese, a mãe relatou que o pa-
ciente é adotivo e que, quando resolveu adotá-lo, 
aos 3 (três) meses de idade, este era portador de 
alto grau de desnutrição, encontava-se na casa da 
mãe biológica e já se apresentava instalada a para-
lisa facial periférica. De acordo com o diagnóstico 
apresentado na ficha hospitalar, sobre a qual a mãe 
adotiva procurou informar-se, a paralisia facial era 
de causa desconhecida e foi por isso classificada de 
paralisia de Bell. Nos antecedentes familiares, cons-
tatou-se que uma tia materna apresentava também 
paralisia facial periférica. A criança foi submetida 
a tratamentos fisioterápicos, em virtude da parali-
sia facial, dos 2 (dois) aos 3 (três) anos de idade, 
apresentando melhora no quadro patológico, sendo 
este suspenso por motivos particulares. No momento 
da consulta, o paciente não fazia qualquer tipo de 
tratamento, pois os pais desconheciam qualquer 
outro tipo de caminho multi disciplinar a seguir. A 
avaliação psicológica indicou uma criança esperta, 
porém com dificuldades de concentração e com-
prometimento psicológico, possivelmente devido 
à estética, mas com comportamento apropriado à 
idade cronológica. 

Ao exame clínico extrabucal, observou-se face 
assimétrica, caracterizando paralisia facial do lado 
esquerdo (Figura 1), impossibilidade de oclusão 
palpebral, ato de piscar e de franzir a testa, além 
de paralisia da asa nasal, do lábio superior, ptose 
da rima bucal e abertura de boca limitada (Figura 
2). Quanto ao fator psicológico, tanto a responsável 
quanto o paciente relataram a preocupação em rela-
ção à sociabilidade, que se encontrava comprometi-
da em virtude da estética. No exame intrabucal, foi 
diagnosticado: palato ogival com presença de fenda 
palatina (Figura 3) e anquiloglossia. O responsável 
pela criança foi orientado a procurar o setor cirúr-
gico após o término do tratamento curativo-restau-
rador, para correção de tais deformidades. Quanto 
à oclusão, o paciente era portador de má-oclusão 
tipo Classe II de Angle. A radiografia panorâmica 
(Figura 4) e a telerradiografia de perfil (Figura 5) 

comprovaram a presença de adenóide, má-oclusão 
tipo Classe II de Angle e atrofia de corneto no lado 
esquerdo.

Após a realização da anamnese, foi autori-
zado pelos pais, através do consentimento livre e 
esclarecido, em formulário próprio da clínica de 
Especialização em Odontopediatria da FOP/UPE, 
para que fossem realizados os procedimentos ne-
cessários.

O tratamento proposto foi dividido em duas 
etapas, de acordo com a filosofia de promoção 
de saúde bucal através de educação e motivação 
para controle do biofilme, orientação em relação à 
equipe multidisciplinar. Posteriormente, foram re-
alizados tratamentos curativo-restauradores através 
de exodon tias e restaurações dos dentes cavitados 
(Figuras 6 e 7).

FIGURA 2: Abertu-
ra de boca limitada.

FIGURA 1: Face assimétrica. Paralisia facial lado esquerdo.
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DISCUSSÃO
Mangabeira-Albernaz et al. (1973) defi niram a 

paralisia facial periférica como um dos tipos de paralisia 
facial; Hakme, Dotto (1998) acrescentaram que esta é 
causada pela interrupção do fl uxo nervoso, provocando 
ausência ou diminuição dos movimentos faciais. As 
paralisias faciais isoladas podem ser provocadas por 
causas locais, mas quando envolvem o nervo facial, 
a causa pode ser de ordem geral (Litter, Wexselblatt, 
1946). Mangabeira-Albernaz et al. (1973) relataram 
que a paralisia facial periférica pode ter uma origem 
desconhecida; enquanto Lucena (1993) citou que é 
difícil isolar seu agente etiológico; por sua vez, Pessuto 
(1994) concorda com Mangabeira-Albernaz et al. (1973) 
quando relata que, em 50% dos casos, a paralisia facial 
periférica tem causa desconhecida. No caso aqui rela-
tado, a patologia teve uma origem desconhecida, uma 
vez que na fi cha hospitalar da criança constava que ela 
era portadora de paralisia facial de Bell.

FIGURA 3: Tratamentos curativo-restauradores a realizar 
– região superior.

FIGURA 4: Radiografi a panorâmica.

F I G U R A 5 : 
Teler radiografi a 
de perfi l.

FIGURA 6: Tratamentos curativo-restauradores realizados 
– região inferior.

FIGURA 7: Tratamento curativo-restauradores realizados 
– região superior.
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Gonçalves-Coêlho et al. (1997) afi rmaram que 
75% dos casos de paralisia correspondem à paralisia 
de Bell, com predisposição pelo sexo feminino e pelo 
clima frio, nesse caso, apresentando-se como fator pre-
disponente e freqüente. Na ocorrência aqui exposta, é 
relatado um caso de paralisia de Bellv porém, do sexo 
masculino e de diagnóstico impreciso. 

Com relação ao diagnóstico dessa patologia, os au-
tores Litter, Wexselblatt (1946) relataram a importância da 
observação dos sinais e sintomas: motores e sensitivos. No 
presente caso, ao exame clínico extrabucal, observou-se 
face assimétrica, impossibilidade de oclusão palpebral, 
do ato de piscar e de franzir a testa, além de paralisia da 
asa nasal e do lábio superior, ptose da rima bucal e aber-
tura da boca limitada (Figura 2). O prognóstico varia de 
acordo com a secção completa ou incompleta do nervo, 
afi rmou Litter, Wexselblatt (1946). Por sua vez, Mendez, 
Lee (1981) relataram que o prognóstico é compatível com 
a longevidade normal do nervo. Para Lucena (1993), o 
prognóstico é favorável se o paciente for enviado preco-
cemente ao Fisioterapeuta.

De acordo com Litter, Wexselblatt (1946), o tra-
tamento tradicional da paralisia facial periférica era a 
fi sioterapia e a cirurgia; Mangabeira-Albernaz et al. (1973) 
relataram que os medicamentos e a fi sioterapia são total-
mente inúteis e prejudiciais, se não forem empregados 
corretamente, além disso, deve-se enfatizar o acompanha-
mento por uma equipe multidisciplinar. Neste caso clínico, 
conforme informação da mãe do menor, este submeteu-se 
a tratamento fi sioterápico durante 1 (um) ano, tendo apre-
sentado melhora no quadro patológico. No entanto, no 

momento da consulta ele não fazia nenhum tratamento 
e, ao término desse tratamento odontológico, a mãe, 
orientada sobre a importância de um acompanhamento 
multiprofi ssional, principalmente com Fonoaudiólogo e 
Fisioterapeuta, admitiu-se consciente e pronta a procurar 
estes profi ssionais.

De acordo com o observado neste caso clínico, 
constatou-se que o paciente, além de cooperativo, estava 
envolvido no tratamento, uma vez que o fator psicológico 
já estava comprometido, devido à estética e funcionabili-
dade bucal. Além disso, pôde-se contar com a colaboração 
da mãe dele, uma vez que ela já estava engajada em rela-
ção ao atendimento multiprofi ssional, pois compreendeu 
que este tipo de atendimento concorre para promover uma 
melhor qualidade de vida para a criança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na literatura consultada e após o trata-

mento realizado, foi possível concluir:

a) A lesão do nervo facial é a responsável pelo 
acometimento da paralisia facial;

b) Vários fatores etiológicos podem causar esta le-
são; no entanto, a maioria é de origem desconhecida;

c) A ocorrência dessa lesão, em geral, é baixa;
d) A fi sioterapia e a cirurgia contribuem para a 

reabilitação do paciente, sendo fundamental o apoio 
de uma equipe multiprofi ssional para o sucesso do 
tratamento;

e) O prognóstico é favorável, dependendo do 
tempo decorrido entre a lesão e o tratamento desta.

Leal RB, Rodrigues MJ. Oral rehabilitation in patient with peripheral facial paralysis. Rev Ibero-am Odontopediatr Odontol Bebê 2005; 8(41):26-31.

Peripheral facial paralysis is described as a disfi guring pathology, in the bio-psychic-social sense, due to the partial 
blockage of facial nerve. The Otorhinolaryngologist is the specialist who treats this pathology. The disease is not 
dependent on sex, age, race or social condition, with an incidence of 20:100.000 inhabitants. The etiology of 
peripheral facial paralysis is not known in 50% of cases. The correct diagnosis, soon after a meticulous anamnesis, 
is indispensable. The prognosis is favorable if precociously treated by sectioning the nerve. The treatment is 
accomplished by a multidisciplinary team. This work describes a clinical case of an eight-year-old boy, with 
peripheral facial paralysis, assisted at the Children’s Dentistry Clinic, of the Graduation course of FOP/UPE. 
After treatment of this patient, it was possible to conclude that, for an appropriate approach to this pathology, 
a multidisciplinary team is extremely important, and that the parents should be oriented about the importance 
of the follow-up sessions, in order to improve their child’s quality of life. 

KEYWORDS: Mouth rehabilitation; Facial paralysis; Facial nerve.
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