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Introdução. O nervo facial, VII par craniano, é um nervo misto, responsável pela inervação dos músculos da mímica 
facial. Quando ocorre algum comprometimento no trajeto do nervo, ocorre a paralisia facial. Consiste em uma das três 
consequências mais frequentes em paciente vítima de traumatismo crânio encefálico (TCE). Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, o TCE é um grave problema de saúde pública. Objetivos.Relatar a experiência da abordagem 
fisioterapêutica de um paciente com paralisia facial, sua história clínica e evolução. Método. O paciente estava inter-
nado no Hospital Fernandes Távora (HFT) e foi atendido pela equipe de fisioterapia, diariamente, 2 vezes por dia du-
rante 3 semanas, período de internação. Posteriormente ao tratamento o paciente assinou um termo de concordância, 
estando de acordo com a divulgação destes resultados. Tratou-se de um estudo de natureza documental e descritiva. 
Resultados. Paciente J.S.O., gênero masculino, 16 anos, vítima de TCE por acidente automobilístico, proveniente 
do Instituto Dr. José Frota.  No ato da admissão no HFT encontrava-se acordado, orientado, Glasgow de 15, eupnéico, 
em ar ambiente, deambulando sem auxílio. Apresentado sinais de paralisia facial periférica à direita. À avaliação clínica 
apresentou disfunção severa da motricidade da face. Foi submetido a um programa de intervenção fisioterapêutico 
através de recursos e técnicas de cinesioterapia motora, estimulação neuromuscular proprioceptiva, método Kabat, 
massoterapia, crioestimulação, orientação de exercícios de mímica facial funcional, além da utilização de materiais de 
reforço por meio de feedback, visando alcançar uma melhora do controle, da coordenação do movimento e a redução 
da assimetria e sincinesia facial. Ao receber alta hospitalar foi incentivado e orientado a dar continuidade na prática de 
exercícios faciais.  Conclusão Ficou evidente que a fisioterapia proporcionou uma eficácia na adequação do tônus 
muscular e da harmonia da expressão facial. A intervenção precoce da fisioterapia na paralisia facial pode otimizar e 
recuperar a função comprometida, abreviar o retorno às atividades normais cotidianas, promover a reintegração a social 
e a retomada da autoestima.
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