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INTRODUÇÃO

O nervo facial é o sétimo par craniano que origina-se no núcleo 
do facial situado na ponte, emerge da parte lateral do sulco 
bulbo-pontino, próximo do cerebelo. Penetra no osso temporal pelo 
meato acústico interno e emerge do crânio pelo forame 
estilomastóideo para se distribuir aos músculos da expressão facial 
(MACHADO, 2013). É um nervo misto, pois possui fibras motoras e 
sensitivas, sendo que 80% de suas fibras são motoras. É 
constituído de dois componentes principais, o nervo facial e o 
nervo intermédio. O nervo facial é formado por fibras eferentes 
viscerais especiais para a musculatura da face, inclusive o músculo 
platisma, músculos da orelha, músculo occipitofrontal, músculo 
estapédio, ventre posterior do digástrico, músculo estilo-hióideo e 
musculatura da expressão facial. O nervo intermédio do facial 
possui fibras aferentes somáticas gerais para a sensibilidade 
profunda da face, fibras aferentes viscerais especiais responsáveis 
pela gustação de dois terços anteriores da língua e fibras eferentes 
viscerais gerais parassimpáticas para a inervação secretomotora 
das glândulas lacrimal, submandibular, sublingual e salivares 
menores (LOPES, 2012). 

Como os ramos do nervo facial são superficiais, são sujeitos a 
lesões por feridas penetrantes  ou de armas de fogo, cortes e 
lesões do parto. Dano no nervo facial é comum com fratura do 
temporal e é usualmente detectável imediatamente após a lesão. O 
nervo facial também pode ser afetado por tumores no cérebro e 
crânio (BRUCE & FETELL, 1995), aneurismas, infecções 
meníngeas e herpes vírus. Embora as lesões do facial causem 
paralisias dos músculos faciais; é rara a perda sensitiva em uma 
pequena área de pele na face póstero-medial da orelha externa e 
ao redor da abertura do meato acústico externo. Do mesmo modo, 
a audição geralmente não é prejudicada, mas a orelha pode 
tornar-se mais sensível aos tons baixos quando o músculo 
estapédio está paralisado; este músculo amortece as vibrações do 
estribo (MOORE, 2007).

Na paralisia facial periférica os músculos da expressão facial 
perdem o tônus muscular e não conseguem soprar, assoviar, 
pestenejar e enrugar o lado correspondente da testa. São 
homolaterais (ocorre no mesmo lado da lesão) Já na lesão central 
do nervo facial a paralisia ocorre no lado oposto da lesão (são 
contralaterais) (MACHADO, 2013).

O estudo teve por objetivo apresentar diferentes casos clínicos 
de pacientes que foram diagnosticados por quadro clínico de 
paralisia facial periférica, sendo uma delas após ter sido submetida 
a anestesia pterigomandibular, e outros por apresentar patologia no 
ouvido interno e pós fratura mandibular em acidente 
automobilístico.

MATERIAIS E MÉTODOS

No presente estudo foi realizado uma revisão de literatura sobre 
paralisia facial, abordando suas causas e tratamento, e foram 
selecionados dois relatos de casos clínico. A pesquisa do caso 
clínico foi feita com as palavras chave Bell’s palsy, successful 
treatment, acute peripheral facial palsy na biblioteca online 
Pubmed. Para a revisão bibliográfica foram selecionados 4 livros 
de anatomia oral.

Relatos de Caso Clínico
Paciente de 25 anos, gênero feminino, apresentou Paralisia 

Facial Periférica (PFP) esquerda com desvio da rima labial (figura 
1), apresentando fenômeno de Bell (figura 2), resultante de 
aplicação de anestesia local para bloqueio do nervo alveolar 
inferior esquerdo. O tratamento do caso foi realizado com o 
acompanhamento da paciente com auxílio de sugador até 
apresentar melhora dos sinais e sintomas.

Paciente, gênero masculino, apresentou trauma por acidente 
automobilístico que evoluiu para PFP esquerda, resultando em 
ausência de lacrimejamento no lado paralisado (figura 3). Foi 
realizada intervenção cirúrgica via fossa média, resultando na 
melhora do quadro (figura 4). 
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FIGURA 1: Desvio da rima labial para 
o lado esquerdo.

FIGURA 2: PFP esquerda, 
apresentando fenômeno de Bell. 

FIGURA 3: Paciente na admissão, dias 
após o trauma.

FIGURA 4: Pós operatório de 
descompressão do nervo.

Paciente, gênero masculino, apresentou otite média crônica 
colesteatomatosa, necessitando de mastoidectomia radical 
esquerda, que levou à PFP pós cirurgia (figura 5). Foi utilizado 
enxerto neural do nervo auricular posterior na cirurgia de 
reconstrução do nervo facial, havendo preparo dos cotos do nervo 
facial para o enxerto e sutura do epineuro. 

FIGURA 6: Um ano 
pós-operatório do enxerto

FIGURA 5: Pré-operatório do 
enxerto do nervo facial esquerdo 


