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RESUMO 

SCOPEL GP. Estudo comparativo da fixação dos transplantes musculares 

na reanimação facial unilateral com e sem o uso do tendão palmar longo. 

Tese (Doutorado). São Paulo, 2010. Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo.   

 

Vinte e seis pacientes com paralisia facial unilateral de longa duração 

foram submetidos à reanimação facial em único estágio com transplante do 

músculo grácil inervado pelo ramo massetérico do nervo trigêmeo.  

Foram divididos em 2 grupos não-randomizados de acordo com a 

técnica de fixação: Grupo I (19 pacientes), fixação do músculo com uso do 

tendão palmar longo  inserido no músculo orbicular nos lábios superior e 

inferior do lado não paralisado (além da linha média); Grupo II (7 pacientes), 

fixação do retalho apenas com pontos separados no músculo orbicular dos 

lábios superior e inferior no lado paralisado.  

A avaliação qualitativa demonstrou melhores resultados no Grupo I 

(94,1% vs 66,6%). Na comparação do posicionamento do arco de cúpido em 

repouso, no pré e pós-operatório, observamos melhora estatisticamente 

significante (p<0,05) em ambos os grupos. Durante o sorriso, entretanto, 

houve melhora significativamente maior na centralização do arco de cúpido 

nos pacientes submetidos à fixação com tendão palmar longo (Grupo I) 

 

DESCRITORES: 1.Paralisia facial 2. Doenças do sistema nervoso periférico. 

3.Músculos/transplantes.  4. Microcirurgia. 5.Retalhos cirúrgicos. 
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SUMMARY 

 

SCOPEL GP. Comparative study of muscle transplants insertion 

technique for unilateral facial reanimation with and without the palmaris 

longus tendon. Thesis (Doctorate). São Paulo. 2010. Faculty of Medicine, 

University of São Paulo, SP (Brazil).    

 

Twenty-six patients with unilateral long-stading facial palsy underwent 

1-stage reanimation with free gracilis muscle transplant innervated by the 

masseteric branch of the trigeminal nerve. 

They were divided into 2 nonrandomized groups according to insertion 

technique: group I (19 patients), palmaris longus tendon graft placed between 

the gracilis free flap and the orbicularis oris of the upper and lower lip on the 

nonparalyzed side; group II (7 patients), interrupted suture between the free 

flap and the orbicularis oris of the upper and lower lip on the paralyzed side. 

Qualitative evaluation  of the smile demonstrated better results in 

patients from group I (94,1% vs 66,6%). Comparing the position of the 

Cupid`s bow at rest, pre- and postoperatively in each patient, we observed 

significant improvement of facial symmetry in both groups. During smile, 

however, there was significantly higher rate of centralization of the Cupid`s 

bow in patients submitted to reanimation with the use of the palmaris longus 

tendon (group I).  

 

DESCRIPTORS: 1.Facial palsy. 2. Peripheral nervous system diseases. 

3.Muscle/transplants. 4. Microsurgery. 5. Free flaps. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

O tônus estático e a animação dinâmica que constituem a expressão 

facial são fundamentais para as interações humanas. A função dos músculos 

faciais é essencial para a comunicação afetiva, tanto verbal quanto não-verbal, 

e o dano ao nervo facial diminui drasticamente a capacidade de 

relacionamento social. Muitos pacientes têm consciência desta situação e 

evoluem para o isolamento sócio-afetivo (JACKSON, 2001; FINSTERER, 

2008). 

 A paralisia dos músculos faciais pode resultar também em outros 

déficits de função, que particularmente comprometem a proteção ocular, a 

alimentação, a ingestão de líquidos e a respiração nasal (MELVIN, 2008). 

Formado por fibras supra e infranucleares que partem do núcleo do 

facial, o nervo facial contem 10.000 fibras, das quais 7000 são fibras motoras 

mielinizadas. Emerge do tronco cerebral, cruza o espaço subaracnóideo até o 

meato acústico interno e entra no canal do facial do osso temporal onde dá 

origem a três ramos. O nervo petroso maior, que parte ao nível do gânglio 

geniculado, supre as fibras secretoras da glândula lacrimal e confere 

sensibilidade gustativa e de pressão ao palato mole. O nervo estapédio inerva 
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o músculo do estribo, um dos responsáveis pelo enrijecimento da cadeia 

ossicular quando exposta a ruídos de alta intensidade. O nervo corda do 

tímpano fornece as fibras secretoras para as glândulas submaxilar e 

sublingual, e fibras gustativas para os 2/3 anteriores da língua (BAKER, 

1990). 

Após o trajeto intratemporal, o nervo facial exterioriza-se pelo forame 

estilomastóideo e percorre espaço entre o meato acústico externo e o processo 

da mastóide. Nesse segmento emite o nervo auricular posterior (que supre os 

músculos extrínsecos da orelha e conduz parte da sensibilidade do pavilhão 

auricular) e o ramo para o ventre posterior do músculo digástrico e estilo-

hióideo. Penetra na glândula parótida, entre os lobos superficial e profundo, 

onde dá origem a 2 troncos principais:  tronco têmporo-facial de onde partem 

os ramos temporal, zigomático e bucal; e do cérvico-facial, que dá os ramos 

marginal da mandíbula e cervical. Há inúmeras anastomoses entre esses 

ramos, principalmente entre o zigomático e o bucal, formando um verdadeiro 

plexo nervoso na face. Entretanto, os padrões de distribuição periférica do 

nervo facial não são constantes conforme verificado em diversos estudos 

anatômicos (BAKER, 1990). 

A paralisia do nervo facial periférica unilateral pode ser 

primária/idiopática (paralisia de Bell) ou ter uma causa detectável 
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(secundária). A paralisa facial secundária pode ser causada por processos 

neoplásicos, infecciosos e traumáticos em qualquer nível ao longo do trajeto 

do nervo em suas porções intracrania, intratemporal e extracraniana. As causas 

secundárias são menos prevalentes que a paralisia de Bell (25% vs. 75%). A 

paralisia de Bell (BELL, 1821) foi inicialmente descrita por Friederich em 

1797 e é um diagnóstico de exclusão, após afastadas causas secundárias 

(FINSTERER, 2008).  

O entendimento da classificação das lesões nervosas fornece subsídio 

para a compreensão do dano ao nervo facial e entender a paralisia resultante. 

Originalmente, SEDDON (1943) descreveu três estágios de lesão nervosa 

periférica. Neuropraxia é um bloqueio temporário da condução nervosa devido 

à desmielinização. Usualmente, há recuperação completa em 12 semanas. 

Axoniotmese refere-se à secção de fibras individuais. Ela causa degeneração 

Walleriana distal à lesão. No entanto, o tubo endoneural permanece intacto e 

os axônios reinervam seus alvos motores e sensitivos. Neurotmese descreve a 

secção dos fascículos (perineuro) e do epineuro.  

SUNDERLAND ampliou o sistema de classificação com cinco graus de 

lesão nervosa. O primeiro e segundo graus de lesão nervosa estão relacionados 

com a neuropraxia e axoniotmese, respectivamente. O terceiro grau de lesão 

nervosa descreve a combinação dos dois primeiros: ocorre degeneração 
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Walleriana e os tubos endoneurais não estão intactos, portanto a reinervação 

dos alvos motores e sensitivos primários pode não ocorrer. O quarto grau de 

lesão resulta numa grande cicatriz que não permite a passagem para o 

crescimento nervoso. Intervenções cirúrgicas são necessárias para restaurar a 

continuidade nervosa. Da mesma forma o quinto grau de lesão, que é a 

transecção completa do nervo, também requer reparo cirúrgico. Mais 

recentemente MACKINNON usou o termo “sexto grau de lesão nervosa” para 

descrever uma lesão nervosa mista envolvendo componentes dos outros graus 

de lesão indo de fascículos funcionais até fibras nos estágios sem recuperação 

funcional (MELVIN, 2008). 

Embora alguns exames possam ser utilizados na determinação do grau 

de acometimento do VII par craniano após a lesão, o seu diagnóstico é 

basicamente clínico, relacionado principalmente às alterações do componente 

motor do nervo. 

A gravidade das repercussões clínicas na paralisia facial está 

relacionada não apenas com a falta de contrações de um lado, mas também à 

perda de equilíbrio entre o lado paralisado e não paralisado. As assimetrias 

faciais em repouso são decorrentes de distúrbios do tônus muscular e, 

geralmente, são menos perceptíveis nas paralisias de curta duração. Essas 

alterações acentuam-se durante os movimentos. Nas paralisias de longa 
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duração, o desequilíbrio contínuo dos vetores de movimentação resulta no 

desvio labial, nasal e palpebral, inclusive no repouso (GUELINCKX, 1996). 

Na ausência de função de todos os músculos inervados pelo nervo 

facial, a paralisia é denominada completa. Na paralisia incompleta, a perda de 

movimentos é parcial e a sua localização geralmente corresponde ao território 

dos ramos do nervo facial lesado (frontal, zigomático, bucal, marginal da 

mandíbula e cervical) (ROSSON, 2008). 

A falta de oclusão palpebral pode levar ao aparecimento de lesões 

secundárias e irreversíveis do globo ocular, complicação clínica mais grave e 

precoce da paralisia facial. Por este motivo, as medidas de proteção do olho 

assumem prioridade frente à correção de outras deformidades presentes 

(BERGERON, 2008; FREY, 2004). Já nas paralisias de longa duração o maior 

impacto ocorre na região bucal. 

De modo geral, a adoção da conduta sobre o nervo facial depende da 

localização da lesão. Quando o fator etiológico da paralisia compromete o 

segmento intracraniano, o neurocirurgião conduz o paciente. Lesões 

intratemporais requerem procedimentos e acompanhamento 

otorrinolaringológicos. As operações em Cirurgia Plástica estão concentradas 

sobre o segmento extratemporal do nervo facial. 
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Lesão e reparo podem ser divididos em três estágios: (1) imediato (até 3 

semanas); (2) retardado (3 semanas a 2 anos); e (3) tardio (mais de 2 anos). O 

objetivo desejado por qualquer protocolo de tratamento da paralisia facial é 

restabelecer a função motora dinâmica que é controlável, simétrica e 

espontânea. Isso é atingido da melhor forma quando a inervação dos músculos 

faciais paralisados é restabelecida por reparo direto do nervo facial (BAKER, 

1990; BAUER, 1996).  

Lacerações e lesões iatrogênicas do nervo facial são melhores reparadas 

imediatamente. Logo após a lesão, a distensibilidade do nervo permite a 

coaptação quando há perda de segmentos mínimos. Além disso, a anatomia 

não é distorcida por cicatrizes e fibrose (FERREIRA, 1994). Dentro das 

primeiras três semanas após a lesão os elementos neuromusculares têm maior 

probabilidade de recuperação completa (LIN, 2009; MALIK, 2005). 

Após três semanas o corpo celular e o segmento proximal do nervo 

continuam a apresentar capacidade de regeneração por até dois anos. Durante 

este período os túbulos endoneurais são preservados, e podem direcionar 

axônios em regeneração para os músculos. Embora os músculos faciais sofram 

mudanças histológicas e degeneração, são capazes de se restaurar próximo ao 

normal se receberem novo aporte nervoso. Neste período, o procedimento 
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cirúrgico de escolha deveria ser aquele que permitisse novas aferências 

neurais para o tecido muscular (HOFFMAN, 2005). 

Quando o reparo nervoso direto não é viável, outros métodos de 

reinervação podem ser utilizados como enxertos interpostos, enxertos 

transfaciais de nervo (cross-face), e a transposição de outros pares cranianos 

como o nervo hipoglosso, massetérico ou acessório (SAMII, 1994). A 

reinervação com sucesso da face paralisada requer a presença de fibras 

musculares viáveis, placas motoras funcionais, e conduítes nervosos não 

fibrosados, pelos quais a regeneração axonal possa acontecer. 

Os enxertos transfaciais de nervo (cross-face) foram primeiramente 

descritos por SCARAMELLA em 1971, e mais tarde popularizados por 

SMITH (1971), ANDERL (1973, 1979) e outros. Ainda hoje os enxertos 

transfaciais permanecem como opção no tratamento da paralisia facial 

(CHEM, 1990; LEE,2008). 

 No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, FERREIRA (1984) introduziu a cirurgia microvascular na América 

do Sul e o enxerto nervoso tipo cross-face para o tratamento de paralisia facial 

em 1976. 

As transposições nervosas constituem outra alternativa para reinervação 

da musculatura facial viável. A transferência hipoglosso-facial foi descrita por 
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EVANS em 1974, e é a mais comumente usada. Pode ser feita isoladamente, 

com ou sem interposição de enxerto de nervo (ARAI, 1995; CAMPERO, 

2007; MARTINS, 2008; UEDA 2007), ou como parte de procedimento 

combinado como na técnica de baby-sitting descrita por TERZIS em 1984 

(TEZIS, 2008; YOLERI, 2001). No entanto, o uso do nervo hipoglosso não é 

livre de limitações, notadamente atrofia hemi-lingual e sincinesia facial 

(YETISER, 2007). 

Alguns autores apresentaram técnica alternativa utilizando o ramo 

massetérico do nervo trigêmeo para neurotização do nervo facial 

(BERMUDEZ, 2004; COOMBS, 2008; FARIA, 2010). Acreditam que essa 

técnica tenha potencial para produzir uma poderosa reinervação dos músculos 

faciais, com mínima morbidade funcional mastigatória compensada por outros 

músculos (temporal e pterigóides), além do potencial para motricidade 

espontânea. 

Nos casos em que o restabelecimento da inervação não é viável até 2 

anos, a transferência de músculos se torna a próxima opção (AVIV, 1992; 

BOAHENE, 2008). O grau de denervação pode ser avaliado por 

eletroneuromiografia, que demonstra inexistência de potenciais de ação, ou 

biópsia para demonstrar ausência de fibras musculares viáveis. Entretanto, na 

prática a decisão é clínica e após 2 anos está indicada a substituição muscular. 
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A atrofia muscular severa requer a transferência de novo grupo muscular para 

a face, seja regional (BAKER, 1979) ou à distância através de técnicas 

microcirúrgicas (BOVE, 1998).  

A transferência dinâmica de músculos envolve o uso de um músculo 

estriado esquelético funcional, inervado e vascularizado para reproduzir os 

movimentos faciais desejados. A transposição de músculos regionais e a 

transferência de músculos livres funcionais por técnicas microcirúrgicas são 

os dois métodos de transferência muscular dinâmica.  

Os objetivos da reanimação facial com transferências musculares 

incluem: (1) melhorar aparência em repouso; (2) simetria com a 

movimentação voluntária; (3) restauração dos esfíncteres oral, nasal e ocular; 

(4) simetria com a mobilidade involuntária e balanço controlado na expressão 

de emoções; e (5) evitar perda de outras funções (CHUANG, 2002, 2008; 

HARII, 1976; HARRISON, 2002, 2005). Não há técnica cirúrgica que cumpra 

com todos esses objetivos e um único procedimento pode não ser adequado 

para todos os pacientes. A escolha do procedimento corretivo requer uma 

análise detalhada da etiologia, duração, extensão da deformidade, bem como 

do prognóstico global. As reconstruções dinâmicas (reanimação) são sempre 

preferíveis a métodos estáticos, exceto sob circunstâncias especiais 

(FERREIRA, 2002). 
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LEXER e EDEN realizaram a primeira transposição muscular em 1911 

utilizando o músculo masséter. Os autores que se seguiram apresentaram 

resultados variáveis que dependiam, como se verificou posteriormente, da 

viabilidade neurovascular do músculo transposto. Quando a indicação era 

precisa e o músculo ideal, os resultados e a taxa de satisfação do paciente 

eram elevados (CORREIA, 1973). 

 Alguns dos maus resultados obtidos com a técnica de LEXER 

derivaram da transecção do suprimento nervoso do músculo. Isso foi 

solucionado através de modificações técnicas que incluíram a abordagem 

intraoral do músculo masséter, minimizando o risco de lesão de sua inervação 

ao eliminar-se a incisão externa na pele. 

 Outro músculo empregado nas transposições é o temporal (GILLIES, 

1934), que pode ser usado tanto para reanimação do terço médio (sorriso) 

como para oclusão palpebral (TARIKI, 1989). Várias são as modificações 

técnicas para permitir maior rotação e reduzir a deformidade resultante do 

volume excessivo de tecido muscular como, por exemplo, a remoção do arco 

zigomático (BAKER, 1979). Apesar das variantes, todas as técnicas que 

empregam o músculo temporal utilizam uma faixa de fáscia e tecido muscular 

fixada ao lábio superior, inferior e à comissura oral. A maioria dos autores 

acredita que o músculo temporal não é longo o bastante para atingir a boca e a 
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comissura oral sem o uso dessa faixa adicional de fáscia. Outra técnica 

consiste em separar o processo coronóide da mandíbula, unindo-o a faixas de 

fáscia e fixando este conjunto à comissura oral para lhe conferir maior 

mobilidade (McLAUGHLIN, 1952). 

Os princípios da transferência de músculos livres para reanimação facial 

combinam o conhecimento atual da fisiologia muscular e nervosa com a 

experiência adquirida em microcirurgia. As características ideais do músculo 

transferido por técnica microneurovascular são: mobilidade igual ao lado 

normal da face, padrão neurovascular confiável com vasos de diâmetro similar 

ao da região receptora, pouco déficit funcional resultante da remoção do 

músculo, e distância suficiente da face para permitir o trabalho conjunto de 2 

equipes cirúrgicas simultâneas (HARII, 1988).   

A transferência microvascular do músculo gracilis foi descrita por 

HARII em 1976 para elevação da comissura oral. Empregava inicialmente o 

nervo motor do músculo temporal em estágio único. Em 1979 passou a 

realizar a cirurgia em 2 tempos, o primeiro tempo consistia na realização do 

cross-face, e o segundo, alguns meses depois, na transferência do músculo 

gracilis. Posteriormente O’BRIEN (1980, 1990), TERZIS (1982), BUNCKE 

(1982), DELLON (1985) e MACKINNON (1988) também utilizaram o cross-

face como origem neuronal, buscando melhor simetria dinâmica, voluntária e 



 

26 

 

emocional, porém com o incoveniente de 2 tempos cirúrgicos distantes e o 

longo tempo necessário para reabilitação.  

MANKTELOW (1984) contribuiu com a introdução do conceito de 

inervação segmentar do músculo gracilis e transferência de apenas parte do 

retalho com menor efeito de volume e melhora do resultado estético. 

Tentativas com outros músculos foram realizadas, como o extensor 

curto dos dedos, o peitoral menor (TERZIS, MANKTELOW, 1982; TERZIS, 

1989; HARRISON, 1985) e o serrátil anterior (BUNCKE, 1982), mas 

atualmente o músculo de escolha para a maioria dos cirurgiões é o gracilis 

(O’BRIEN, 1990; BAKER,1990; FERREIRA, 2002; FREY, 1983).  

Em 1994 KOSHIMA et al foi o primeiro a relatar sua técnica de 

reconstrução em um estágio utilizando o músculo reto femoral. Outros autores 

se seguiram em pouco tempo. KUMAR publicou em 1995 transferência 

microneurovascular em estágio único do músculo grácil (KUMAR, 2002), 

JIANG et al (1995) transplante livre em um estágio do músculo abdutor do 

hálux. Em 1998 HARII et al descreveram a  transferência microcirúrgica do 

músculo grande dorsal em um único tempo com anastomose neural ao nervo 

facial contralateral. Mais tarde o grupo de HARII relatou resultados em 24 

pacientes submetidos à reconstrução em um estágio com o músculo latíssimo 

do dorso, comparáveis àqueles de reconstruções em dois estágios, porém com 
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recuperação funcional mais rápida. Posteriormente vários autores descreveram 

sua experiência na transferência em único estágio com o músculo grande 

dorsal (WEI, 1999; TAKUSHIMA, 2006, 2009). 

  ZUKER em 1995 (2000) introduziu o nervo do músculo masseter 

como origem neuronal, realizado em um estágio e com reinervação muscular 

mais rápida
  
(3 a 4 meses). Essas inovações foram de grande importância uma 

vez que permitiram abreviar de forma significativa o tempo necessário para 

reanimação facial. 

Entretanto, alguns autores (FREY, 2002) acreditam que 3 estágios 

seriam essenciais para otimização dos resultados com transplantes livres 

funcionais. A realização do cross-face, 8 a 10 meses antes, permitiria maior 

liberdade no posicionamento do retalho muscular, e a prevenção de cicatrizes 

adicionais para acesso ao nervo facial contralateral relizadas nos 

procedimentos em 1 estágio. No segundo estágio seria feito o transplante 

muscular. E no terceiro estágio seriam realizadas as suspensões estáticas e 

dinâmicas adicionais, com melhora no resultado global da função motora, 

simetria estática e dinâmica, e expressão emocional. 

Nota-se com todos esses relatos grande preocupação em se encontrar 

um músculo e nervo motor com características próximas do ideal. Entretanto, 

a recuperação natural e balanceada da dinâmica labial continua a ser um dos 
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maiores desafios na reanimação facial (FARIA, 2002). Os movimentos 

obtidos são localizados e unidirecionais e, desse modo, não conseguem 

reproduzir precisamente a função dos 10 músculos que produzem as 

expressões bucais. 

Embora a contração do músculo transplantado tracione o canto da boca 

e, conseqüentemente, defina o sulco nasolabial (sorriso), a centralização do 

filtro e a movimentação do lábio inferior não são proporcionalmente e/ou 

sistematicamente alcançadas (TERZIS, 1997, 2000). 

A estabilidade da fixação do retalho muscular na região labial também 

interfere na qualidade dos resultados observados (EPPLEY, 1992). 

Movimentos repetidos parecem causar desinserção gradual e progressiva 

lateralização da projeção do sulco nasolabial no lado reanimado (YLÄ-

KOTOLA), o que geralmente requer nova intervenção (terceiro estágio). 

Este estudo apresenta os resultados obtidos na reanimação facial com a 

modificação da fixação dos transplantes musculares microcirúrgicos. Com o 

objetivo de tentar restabelecer a função do esfíncter oral, equilíbrio na 

centralização do filtro e ângulo de movimentação balanceado dos lábios 

superior e inferior, introduzimos esta modificação técnica com utilização do 

tendão do músculo palmar longo associado ao transplante convencional do 
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músculo gracilis, comparando-se os resultados obtidos à fixação 

convencional. 
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2. PACIENTES E MÉTODOS 

No período de julho de 2005 a dezembro de 2008, vinte e seis (26)  

pacientes com paralisia facial unilateral completa com tempo de duração 

maior que 2 anos foram submetidos à reanimação facial com transplante do 

músculo gracilis. Nesta série 9 pacientes eram do sexo masculino e 17 do sexo 

feminino. A idade média foi de 30 anos (8 a 65 anos).   

Em todos os casos o procedimento foi realizado em tempo único 

utilizando-se o nervo do músculo masseter ipsilateral (ramo do trigêmeo, V3) 

para neurorrafia e os vasos faciais para anastomoses vasculares. Os 2 grupos 

foram divididos de forma não randômica de acordo com presença ou ausência 

do tendão do músculo palmar longo. Dezessete pacientes apresentavam o 

tendão (GRUPO I, com tendão) e 9 pacientes não apresentavam (GRUPO II, 

sem tendão). O resumo dos dados desta casuística são apresentados nas 

Tabelas 1, 2 e 3. 
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Tabela 1. Dados demográficos dos pacientes do GRUPO I (com tendão). 

(*)Perda do seguimento. 

 

 

 

 

Número Identificação Idade Sexo Lado Etiologia 

1 DSF 12 M E Congênita 

2 KTSM 17 F E Tumor 

3 WJS 22 M E Tumor 

4 APS 28 M D Idiopática 

5 DSLD 35 F E Tumor 

6 GFS 40 M E Trauma 

7 WRA 38 F D Idiopática 

8 IVS 30 F D Idiopática 

9 LBS 14 M E Trauma 

10 AJS 48 M E Idiopática 

11 AMB 41 F E Tumor 

12 JNS 59 M E Tumor 

13 MAS 40 F D Tumor 

14 PTR 27 F E Idiopática 

15 AMS 65 F D Idiopática 

16 MB 21 F D Idiopática 

17 TAS 11 F E Congênita 

18* ERMM 46 F D Central 

19* RAC 31 M D Trauma 
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Tabela 2. Dados demográficos dos pacientes do GRUPO II (sem tendão). 

(*)Perda do retalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Resumo da casuística dos 2 grupos. 

Número Identificação Idade Sexo Lado Etiologia 

1 DI 22 F D Trauma 

2 MMGM 10 F E Tumor 

3 GPO 8 F E Congênita 

4 MOM 34 F E Trauma 

5 ASS 38 F E Idiopática 

6 MPS 39 F E Idiopática 

7* ACBS 53 M D Tumor 

 GRUPO I GRUPO II 

N° casos 17 6 

Idade média 32,2 25,1 

Duração da paralisia 
2-21 anos 

(média 7,4) 

2-16 anos 

(média 6,9) 

Seguimento 
1-3 anos 

(média 24 meses) 

1-3 anos 

(média 22 meses)  
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2.1. Procedimento cirúrgico 

 Com o paciente em decúbito dorsal sob anestesia geral o procedimento 

cirúrgico foi realizado por duas equipes de forma simultânea. 

 O descolamento do retalho cutâneo facial foi realizado no plano abaixo 

do SMAS através de incisão pré-auricular com extensão para a região 

submandibular. O descolamento prosseguiu até a visualização do músculo 

orbicular da boca. Através dessa mesma incisão foi feita a dissecção dos vasos 

faciais, utilizados como receptores em todos os casos. 

 O nervo do músculo masseter foi dissecado na borda anterior da 

parótida, utilizando-se como reparos anatômicos palpáveis o triângulo 

formado pelo arco zigomático superiormente, o processo coronóide 

anteriormente, e côndilo da mandíbula posteriormente. Com esses parâmetros 

padronizados encontramos o nervo profundamente ao músculo masseter em 

todos os casos. 

Simultaneamente, a segunda equipe procedeu à dissecção do retalho do 

músculo gracilis. Uma incisão longitudinal de 8 cm foi feita  na região medial 

da coxa, 5 centímetros distal à tuberosidade isquiática e 2 centímetros 

posterior ao músculo adutor longo, facilmente palpável em sua origem no 

ísquio. O pedículo neurovascular é identificado no septo entre o adutor longo 

e o gracilis. A dissecção do pedículo foi feita até sua origem nos vasos 
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femorais profundos. O nervo obturador foi dissecado por uma extensão de  7 a 

10 cm. 

 Um segmento do músculo gracilis que corresponde em extensão à 

distância do modíolo à borda superior do arco zigomático foi retirado, com o 

pedículo neurovascular centralizado em seu ponto médio. Esse segmento teve 

aproximadamente 10 cm aferido com a coxa em posição de repouso. Foram 

levados apenas ½ a 2/3 anteriores para se evitar volume excessivo na face 

conforme preconizado por MANKTELOW e ZUKER. O preparo do músculo 

foi feito antes da secção do pedículo para melhor controle da hemostasia e 

minimizar o tempo de isquemia (Figura 1). 

Figura 1. Dissecção segmentar do músculo gracilis. Vasos circunflexos 

femorais mediais (seta preta) e nervo obturador (seta amarela). 
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A retirada do tendão do músculo palmar longo foi feita 

preferencialmente no membro não dominante. A identificação do tendão é 

realizada através de flexão forçada do punho, paralelo e ulnar em relação ao 

flexor radial do carpo. Foram feitas 2 a 3 incisões escalonadas, de distal para 

proximal, o que facilita a identificação do tendão através do tensionamento do 

mesmo. Para facilitar a retirada do tendão, a extremidade proximal foi 

seccionada primeiramente. Um segmento médio de 13 cm foi retirado (Figura 

2). 

 

Figura 2. Dissecção do tendão do músculo palmar longo através de incisões 

escalonadas. 
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 Neste momento o pedículo neurovascular foi seccionado. Com o 

pedículo orientado inferiormente foi feita uma sutura contínua tipo Parkerker 

com nylon 4.0 na extremidade de fixação bucal do músculo. Essa sutura tem 

por objetivo aumentar a resistência e evitar a desinserção do músculo do canto 

da boca.  

 Foram passados pontos inabsorvíveis de Ethibond 3.0 (Ethicon, a 

Johnson & Johnson Company, Somerville, NJ) no lábio inferior, modíolo e 

lábio superior para fixação do retalho à comissura oral. No grupo onde foi 

feita a fixação convencional (GRUPO II) aplicou-se 3 pontos no orbicular do 

lábio superior, 1 ponto no modíolo e 1 ponto no lábio inferior (Figuras 3, 4, 5). 

Figura 3. Pontos de fixação à extremidade bucal do retalho. 

 

,  
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Figura 4. Posicionamento do retalho no GRUPO II (sem tendão). 

 
  

Figura 5. Fixação do retalho muscular no GRUPO II (sem tendão). 
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No grupo onde foi utilizada a fixação com associação do palmar longo 

(GRUPO I) o procedimento ocorreu de forma idêntica até esse momento. Com 

agulha de Reverdin transfixamos o retalho em toda sua espessura na 

extremidade de fixação oral para passagem do tendão, de forma que fiquem 2 

pontas do tendão de mesma extensão externamente, e o segmento médio no 

interior do músculo.  A seguir foram feitas 2 incisões na parte interna dos 

lábios superior e inferior, 5 mm além do ponto médio no lado não paralisado, 

isolando-se a seguir o orbicular da boca. Através dessa incisão foi feito túnel 

estreito até o canto da boca para passagem das 2 extremidades do tendão, uma 

para lábio superior e outra para lábio inferior (Figura 6 e 7). 

 

Figura 6. Posicionamento do retalho no GRUPO I (com tendão). 
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Figura 7. Representação esquemática do posicionamento do tendão palmar 

longo no lábio superior com uso de agulha de Reverdin (GRUPO I). 

 

 

 

 

A fixação ao canto da boca foi feita de forma idêntica nos 2 grupos. No 

grupo em que utilizamos o tendão do palmar longo o mesmo foi transfixado 

juntamente com o músculo gracilis pelos pontos de ancoragem passados no 

canto medial da boca (Figura 8). As 2 extremidades livres do tendão foram 

tunelizadas até ultrapassar a linha média dos lábios e deixadas reparadas. 

 



 

41 

 

Figura 8. Secção transversal da fixação do músculo gracilis com tendão 

palmar longo (GRUPO II). S: superficial; P: profundo; GM: músculo gracilis; 

PLT: tendão palmar longo; OOM: músculo orbicular da boca; SC: sutura 

contínua; Ponto “U”: ponto em U de Ethibond 3.0 unindo as 3 estruturas. 
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Neste momento foi feita a fixação do retalho no arco zigomático e 

fáscia parotídea massetérica cm fios inabsorvíveis de Ethibond 3.0. A tensão 

foi ajustada de forma a se reproduzir um sorriso forçado. A seguir foram 

realizadas as anastomoses vasculares e neurorrafia com Nylon 10.0 sob 

magnificação com microscópio. Após seu término checamos a perfusão do 

retalho e revisamos a hemostasia. Como rotina utilizamos dreno de sucção. 

Como última etapa, realizamos a fixação do tendão ao músculo 

orbicular da boca com pontos em “U” de Ethibond 3.0, ajustando a tensão 

para equilíbrio da extensão dos lábios superior e inferior entre lado paralisado 

e não paralisado (Figura 9).  

 

2.2. Avaliação qualitativa do equilíbrio labial 

 Para análise do equilíbrio labial todos os pacientes foram fotografados e 

filmados, no pré e pós-operatório. Todas as avaliações foram feitas por 

cirurgião plástico independente que não sabia a qual grupo pertencia cada 

paciente. As análises foram feitas com 9 meses de pós-operatório e nenhum 

paciente foi submetido a tratamento complementar prévio com toxina 

botulínica. 

 

 



 

43 

 

Figura 9. Aspecto final das fixações muscular e tendinosa, anastomoses 

vasculares e neurorrafia (GRUPO I). 

 

 

 

 O sorriso alcançado foi graduado baseado na intensidade e forma, sem 

levar em consideração posição do filtro ou movimentação do lábio inferior: 

 Ausência de movimento (Figura 10); 
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 Pobre: contração muscular visível sem movimento do modíolo 

(Figura 11); 

 Regular: movimento do modíolo presente, mas não o suficiente 

para formar o sorriso (Figura 12); 

 Bom: presença de sorriso, mas assimétrico em relação ao lado 

não paralisado (Figura 13); 

 Excelente: sorriso simétrico em forma e intensidade (Figura 14). 

 

Figura 10. Graduação do sorriso: ausência de movimento. 
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Figura 11. Graduação do sorriso: movimentação pobre. 

 
 

 

Figura 12. Graduação do sorriso: movimentação regular. 
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Figura 13. Graduação do sorriso: boa movimentação. 
 

 
   

 

 

Figura 14. Graduação do sorriso: excelente. 
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2.3. Avaliação quantitativa do equilíbrio labial 

Para comparação entre os 2 grupos idealizamos índice relativo (IR) com 

medidas da distância do ponto médio do arco de cúpido até o modíolo nos 

lados paralisado (LP) e não paralisado (LNP) (Figura 15). As medidas foram 

tomadas em repouso e com sorriso forçado, e obtidas a partir de fotografias 

frontais tiradas no pré e pós-operatório de 9 meses. Nenhum paciente foi 

submetido a tratamento complementar com toxina botulínica previamente a 

estas aferições. A medida obtida no lado paralisado (LP) foi dividida pela 

soma das medidas dos 2 lados: 

 

Valores de 50% indicam equilíbrio entre lado paralisado e não 

paralisado e, portanto, filtro posicionado na linha média. Valores maiores que 

50% indicam desvio do filtro para o lado não paralisado. Valores menores que 

50% indicam desvio para o lado paralisado.  

 

 

 

 

 

 

 IR%= LP x100  

                  LP + LNP 
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Figura 15. Demonstração do Índice Relativo. Seta preta: lado não paralisado 

(LNP); seta branca: lado paralisado (LP). 
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3. RESULTADOS 

 Nesta série houve 1 perda de retalho(3,84%)  no GRUPO II. No 

GRUPO I dois (2) pacientes abandonaram o seguimento. Não houve queixas 

significativas nem complicações relacionadas à área doadora do retalho 

muscular. Nenhum dos pacientes estudados apresentou queixas funcionais ou 

estéticas com relação à área doadora do tendão do músculo palmar longo. 

 No grupo I uma paciente apresentou hematoma facial no pós-operatório 

imediato e foi reoperada (3,84%). Apresentava sangramento em um ramo da 

artéria facial que foi ligado e evoluiu sem novas intercorrências. Durante o 

seguimento pós-operatório precoce 3 pacientes apresentaram fístula salivar 

(11,53%) caracterizada pelo aumento de volume na região parotídea e 

confirmadas laboratorialmente (dosagem de amilase). Todos os pacientes 

foram tratados inicialmente com punções ambulatoriais seriadas e 2 evoluíram 

com completa resolução do quadro. Um paciente manteve o quadro inalterado 

após 1 mês e necessitou ser reoperado. Durante a cirurgia observamos 

viabilidade do retalho e pequena laceração no ducto parotídeo que foi rafiada. 

As primeiras contrações musculares foram observados num período que 

variou de 3 a 6 meses (média 3,5 meses).  
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3.1. Análise estatística (avaliação quantitativa) 

Para comparar o comportamento dos grupos ao longo do tempo, 

considerou-se a relação existente entre medidas tomadas em um mesmo 

paciente com emprego do modelo de análise de variância com medidas 

repetidas (WINER, 1971).  

3.1.1. Análise descritiva 

O passo inicial da análise constitui-se em uma descrição geral das 

informações coletadas. Esse procedimento visa à obtenção de indicações do 

comportamento dos dados e ao enriquecimento das conclusões que serão 

tomadas ao final da análise. A seguir, apresentam-se as medidas-resumo e os 

gráficos pertinentes a esta descrição. 
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Tabela 4: Medidas descritivas da variável repouso pré-operatório (Rep-pre) e 

pós-operatório (Rep-pos), em cada grupo. 

Grupo   Rep-pre Rep-pos 

I Média 56,18 52,71 

 

Desvio-

padrão 3,73 2,62 

 Mínimo 50,00 48,00 

 Máximo 64,00 58,00 

 Assimetria 0,40 0,44 

 Curtose -0,02 -0,01 

II Média 58,67 55,50 

 

Desvio-

padrão 6,92 4,59 

 Mínimo 50,00 50,00 

 Máximo 67,00 61,00 

 Assimetria 0,11 0,37 

  Curtose -1,84 -1,69 

Total Média 56,83 53,43 

 

Desvio-

padrão 4,72 3,37 

 Mínimo 50,00 48,00 

 Máximo 67,00 61,00 

 Assimetria 0,63 0,90 

  Curtose -0,10 0,54 
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Tabela 5: Medidas descritivas da variável dinâmico pré-operatório (Din-pre) 

pós-operatório (Din-pos), em cada grupo. 

 

Grupo   Din-pre Din-pos 

I Média 58,65 50,29 

 

Desvio-

padrão 4,31 2,20 

 Mínimo 52,00 47,00 

 Máximo 66,00 54,00 

 Assimetria 0,31 0,13 

 Curtose -0,79 -0,71 

II Média 62,67 61,33 

 

Desvio-

padrão 3,72 7,34 

 Mínimo 56,00 54,00 

 Máximo 66,00 72,00 

 Assimetria -1,39 0,83 

  Curtose 1,63 -1,42 

Total Média 59,70 53,17 

 

Desvio-

padrão 4,47 6,35 

 Mínimo 52,00 47,00 

 Máximo 66,00 72,00 

 Assimetria -0,04 1,92 

  Curtose -1,22 3,72 
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Gráfico 1: Perfis individuais observados no Grupo I (com tendão) para a 

variável repouso (Rep). 
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Gráfico 2: Perfis individuais observados no Grupo II (sem tendão) para a 

variável repouso (Rep). 
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Gráfico 3: Perfis individuais observados no Grupo I (com tendão) para a 

variável dinâmico (Din). 
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Gráfico 4: Perfis individuais observados no Grupo II (sem tendão) para a 

variável dinâmico (Din). 
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Gráfico 6: Perfis médios observados para a variável repouso em ambos os 

grupos. 

 

Gráfico 6: Perfis médios observados para a variável dinâmico em ambos os 

grupos. 
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3.1.2. Análise inferencial 

Para comparar o comportamento dos grupos ao longo do tempo, 

considerando-se a relação existente entre medidas tomadas em um mesmo 

indivíduo foi empregado o modelo de análise de variância com medidas 

repetidas. Valores de p menores que 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. Os resultados apresentados nas tabelas a seguir permitem 

afirmar que: 

 Em ambos os grupos (que são iguais), houve diferença entre as 

medidas Pré e Pós da variável Repouso. 

 Em se tratando da variável Dinâmico, houve variação entre as 

medidas Pré e Pós somente no Grupo I. Os grupos não apresentavam diferença 

no início do estudo, mas na segunda avaliação, o Grupo I apresentou valores 

médios menores que o Grupo II. 
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Tabela 6: Níveis descritivos obtidos da aplicação do modelo de análise de 

variância com medidas repetidas. 

 

 Repouso Dinâmico 

Grupo I x Grupo II 0,094 0,001 

Pré x Pós 0,010 0,001 

Interação 0,898 0,015 

 

 

Tabela 7: Resultados da comparação entre os Grupos I e II com respeito à 

variável Dinâmico, em cada instante de avaliação. 

Instante Nível descritivo 

Pré 0,056 

Pós 0,001 
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Tabela 8: Resultados da comparação entre os instantes pré e pós-operatório 

com respeito à variável Dinâmico, em cada grupo. 

Grupo Nível descritivo 

Grupo I 0,001 

Grupo II 0,564 
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3.2. Avaliação qualitativa 

No GRUPO I, 94,1% dos pacientes apresentaram bons/excelentes 

resultados. No GRUPO II 66,6% apresentaram bons/excelentes resultados 

(Tabela 9). 

Tabela 9. Análise qualitativa da intensidade e forma do sorriso 

voluntário após reanimação facial. 

 

 

3.3. Avaliação quantitativa 

Com relação ao índice relativo de medidas labiais (IR) não observamos 

diferenças estatisticamente significantes no pré-operatório entre os 2 grupos 

com relação às medidas em repouso e com sorriso voluntário (dinâmico). 

 Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) com relação ao 

IR em repouso, pré e pós-operatório, em ambos os grupos. Entretanto, a 

GRUPO n Ausente Pobre Regular Bom Excelente 

I 

(TENDÃO) 
17 0 

1 

(5,8%) 
0 

5  

(29,4%) 

11 

(64,7%) 

II 

(SEM 

TENDÂO) 

6 
1 

(16,6%) 
0 

1 

(16,6%) 

3     

(50%) 

1  

(16,6%) 
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comparação dos IRs em repouso pós-operatórios não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os 2 grupos (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Índice relativo (IR) da distância entre o modíolo e centro do 

arco de cúpido em repouso. 

 

 REPOUSO   

 
Pré-operatório 

(%) 

Pós-operatório 

(%) 
 

Grupo I (n=17)    

Média 56,18 52,7 (p=0,001) 

Grupo II (n=6)    

Média 58,67 55,5 (p=0,01) 

 (p=0,094) (p=0,10)  

 

 

 Durante o sorriso voluntário, na comparação entre os IRs pré e pós-

operatórios houve diferença estatisticamente significante somente no grupo I 

(p= 0,001). No grupo II, não foi demonstrada diferença estatisticamente 

significante entre as medidas dinâmicas pré e pós operatórias (p=0,564). Na 

comparação das medidas dinâmicas pós-operatórias entre os 2 grupos 

encontramos valores estatisticamente menores no grupo I (p= 0,001), 
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indicando melhor equilíbrio labial com o uso do tendão do músculo palmar 

longo (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Índice relativo (IR) da distância entre o modíolo e centro do arco 

de cúpido durante sorriso voluntário. 

 

 DINÂMICO   

 
Pré-operatório 

(%) 

Pós-operatório 

(%) 
 

Grupo I (n=17)    

Média 58,65 50,29 (p=0,001) 

Grupo II (n=6)    

Média 62,67 61,33 (p=0,564) 

 (p=0,056) (p=0,001)  

 

  

Nas figuras 16 a 32 são demonstrados imagens pré e pós-operatórias dos 

pacientes do GRUPO I (com tendão). As figuras 33 à 38  mostram imagens 

pré e pós operatórias de pacientes do GRUPO II (sem tendão).  
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Figura 16 (Grupo I – caso 1): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 17(Grupo I - caso2): Pré e pós-operatório (9 

meses).  Graduação do sorriso: bom. 
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Figura 18 (Grupo I – caso 3): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 19 (Grupo I – caso 4): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 20 (Grupo I – caso 5): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 21 (Grupo I – caso 6): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 22 (Grupo I – caso 7): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom.
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Figura 23 (Grupo I – caso 8): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 24 (Grupo I - caso 9): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: pobre. 
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Figura 25(Grupo I – caso 10): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 26 (Grupo I – caso 11): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 27 (Grupo I – caso12): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom.
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Figura 28 (Grupo I – caso 13): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente. 
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Figura 29 (Grupo I – caso 14): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom. 
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Figura 30 (Grupo I – caso 15): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 31 (Grupo I – caso 16): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 32 (Grupo I – caso17): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom.
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Figura 33 (Grupo II - caso 1): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom. 
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Figura 34 (Grupo II – caso 2): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom.

 



 

84 

 

Figura 35 (Grupo II – caso 3): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: bom.
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Figura 36 (Grupo II – caso 4): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: excelente.
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Figura 37 (Grupo II – caso 5): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: ausente. 
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Figura 38 (Grupo II – caso 6): Pré e pós-operatório

(9 meses). Graduação do sorriso: regular. 
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4. DISCUSSÃO 

Os transplantes musculares funcionais são atualmente o método mais 

eficiente para reanimação do sorriso em pacientes com paralisia facial de 

longa duração (acima de 2 anos) . Um dos fatores críticos desse procedimento 

é a escolha do nervo motor para inervar o músculo transplantado. 

Classicamente o nervo facial contralateral tem sido utilizado através de um 

enxerto nervoso do tipo cross-face para se atingir atividade espontânea e 

sincronizada (FATEMI, 2008; )  

O procedimento cross-face foi introduzido no início dos anos 70 em 

relatos independentes de SMITH, ANDERL e SCARAMELLA. Nesta técnica 

o nervo facial contralateral com seus ramos bucais é utilizado como doador 

motor, e o enxerto de nervo (geralmente nervo sural) cruzado para o lado 

paralisado. Teoricamente seria o único com potencial para restaurar as 

expressões da mímica voluntária e involuntária de maneira adequada e 

simétrica (FOROOTAN, 2008).  

Entretanto, FARIA e col. (2007) observaram que apenas 34% dos 

pacientes apresentavam sorriso realmente emocional com simetria nos 

movimentos involuntários, e que a maior parte dos movimentos observados 

estava sob controle voluntário. Uma possível justificativa para este fenômeno 

é a de que as fibras relacionadas com a movimentação involuntária teriam 
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menor potencial de regeneração do que as fibras que controlam os 

movimentos voluntários. 

Outro potencial nervo motor para a inervação dos transplantes 

funcionais é o ramo massetérico (V3) do nervo trigêmeo. A primeira descrição 

do uso do nervo massetérico para neurotização do nervo facial foi feita por 

SPIRA em 1978. Este relato foi apresentado no encontro anual da “American 

Association of  Plastic Surgeons”  com rafia do nervo massetérico à divisão 

inferior do nervo facial em três casos (BRENNER, 1998). Esse relato 

preliminar foi o único feito sobre esse tópico até que ZUKER, em 1995, 

descrevesse o uso deste nervo como origem neuronal em transplantes de 

músculos gracilis para reanimação facial de pacientes com síndrome de 

Möebius. Esta síndrome é uma anomalia congênita complexa que compromete 

vários pares cranianos, incluindo os nervos abducente (VI) e facial (VII). As 

crianças são incapazes ou têm grande dificuldade em expressar suas emoções, 

o que muitas vezes leva à superestimação errônea de retardo mental. Com está 

técnica conseguiu melhora não só da expressão facial, bem como fala mais 

inteligível (GOLDEBERG, 2003). 

Posteriormente, o grupo de ZUKER expandiu o uso do nervo 

massetérico como origem neuronal também para paralisias unilaterais. BAE et 

al (2006) verificaram que transplantes segmentares do músculo gracilis 
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utilizados para reanimação facial, e que têm como origem neuronal o nervo 

massetérico, apresentam excursões superiores às observados com o cross-face.  

Este nervo permite excursão da comissura oral comparável a do lado não 

paralisado.   

Esta observação pode ser justificada pelas diferenças no número de 

fibras axonais. O nervo facial apresenta 7228+950 fibras motoras (ASAOKA, 

1999), o ramo bucal do nervo facial tem 834 285, e a porção distal de um 

enxerto nervoso tipo cross-face tem 100 a 200 axônios. O ramo obturador do 

músculo gracilis tem 342+158 (FREY, 1991). Por outro lado, o nervo 

massetérico tem, em média, 1542 291,7 axônios (COOMBS, 2008) , ou seja, 

cerca de 8 vezes mais que o cross-face. Este maior número de fibras 

proporciona inervação de mais placas motoras e unidades motoras funcionais 

do músculo transplantado. 

Entretanto, a musculatura facial original apresenta unidades motoras 

muito pequenas, ao passo que o músculo gracilis apresenta unidades bem 

maiores, e jamais conseguirá com sua excursão univetorial substituir a riqueza 

de movimentos multivetoriais do lado não paralisado (FREILINGER, 1987). 

A origem do nervo massetérico vem do nervo mandibular (V3), pouco 

depois de sua entrada na fossa infratemporal, passa sobre o músculo 

pterigóideo lateral e sai da fossa infratemporal pela incisura mandibular, 
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também chamada incisura sigmóide, acompanhado pela artéria massetérica. 

ESCAT e VIELA (1925) mediram a distância entre a incisura mandibular e a 

entrada para o músculo com uma média de 32 mm. Nesse nível o nervo 

consiste em 1ramo em 25% dos casos, em 2 ramos 47%, em 3 ramos em 25% 

e em quatro ramos em 2.8% (BRENNER, 1998).  

Como mostrado em estudo prévio, a reanimação facial em 1 estágio 

usando o músculo gracilis inervado pelo nervo massetérico apresenta 

resultados mais previsíveis e  constantes quando comparada ao procedimento 

em 2 estágios (cross-face seguido do transplante do músculo gracilis)  ou 1 

estágio usando o músculo grande dorsal inervado pelo facial contra-lateral 

(FARIA, 2007). O tempo de reinervação também é significativamente menor 

com média de 3,7 meses, 7,2 meses para grande dorsal em tempo único e 11,1 

meses para cross-face, além do tempo demandado no primeiro estágio (8 a 10 

meses). 

 Considerando-se todos estes aspectos optamos pelo nervo 

massetérico como origem neuronal em nosso estudo: (1) a abordagem da 

incisura mandibular é simples; (2) a reinervação é mais rápida e previsível; (3) 

a excursão é maior do que a obtida com o cross-face, o que permite melhor 

avaliação das técnicas de fixação muscular e simetria labial; (4) já que em 

75% dos casos o nervo consiste em dois ou mais ramos, disfunções severas do 
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músculo masseter não devem acontecer; (5) e se houver denervação completa 

do músculo masseter, sua função pode ser compensada pelos músculos 

temporal e pterigóides. 

Entretanto, vale ressaltar que nosso objetivo nesta tese não é defender o 

nervo massetérico como origem neuronal superior ao cross-face, pois 

inúmeros outros parâmetros, objetivos e subjetivos, e que fogem aos nossos 

critérios de avaliação não foram incluídos e seriam objeto de outro estudo 

mais complexo. Complicações como fístula salivares também devem ser 

ressaltadas. Embora pareçam a princípio auto-limitadas, observamos que todos 

os pacientes que apresentaram esta complicação tiveram evolução funcional 

desfavorável, o que também foi constatado em nossa experiência com a 

transferência nervo massetérico-facial (FARIA, 2010). 

A definição do sulco nasolabial e movimentação adequada do modíolo, 

conseguidas com o transplante muscular, podem não ser suficientes para 

restaurar a simetria labial. O posicionamento dos lábios em relação à linha 

média bem como a movimentação do lábio inferior são elementos adicionais 

importantes no equilíbrio dinâmico da face. 

A flacidez do músculo orbicular da boca no lado paralisado não permite 

que o tônus ou forças de tração do transplante muscular sejam transferidos 
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para a região do filtro labial. Desse modo, desvios estáticos e/ou dinâmicos do 

filtro podem persistir após o procedimento de reanimação da região perioral.  

Existem inúmeras escalas para avaliação dos resultados obtidos na 

renimação facial (FERREIRA, 1994), como a de HOUSE-BRACKMANN 

(1985), mas sem padronização e aceitação universal. Estas escalas teriam 

melhor adequação para os casos de reinervação da própria musculatura facial, 

seja através de reparo direto do nervo, interposição de enxertos, cross-face ou 

neurotizações. Quando analisamos transplantes musculares funcionais 

observamos que via de regra se restringem ao terço médio da face, 

basicamente o sorriso, e escalas que avaliam toda a face se tornam 

inadequadas (JOHNSON, 1997). 

Assim propusemos método simples de avaliação com análise qualitativa 

e quantitativa do sorriso, que permite a comparação de resultados obtidos com 

várias modalidades de transferência muscular para o terço médio da face, 

sejam locais ou à distância. FREY (2008) propôs método bastante detalhado 

através da análise de vídeos tridimensionais, mas que é pouco reprodutível e 

de difícil aplicação nos diferentes centros de tratamento. 

Com a análise qualitativa categorizamos o sorriso em 5 níveis, desde a 

ausência de movimento até a ampla movimentação com simetria do sulco 

nasolabial e sorriso. Com a análise quantitativa avaliamos os desvios de linha 
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média calculando o IR. Este cálculo é simples, e a única padronização 

fundamental são fotografias em plano frontal centralizadas rigorosamente. A 

distância da câmera ao paciente, ou seja, a distância focal, não interfere com 

as medidas, pois o cálculo é uma fração sem unidade métrica, e variações que 

alterariam os valores agem de forma proporcional em ambos os lados da face. 

Este estudo mostra que a distância entre o modíolo e o filtro no lado 

paralisado tende a aumentar durante o sorriso quando comparada a mesma 

distância no lado não paralisado (IR: 56,83rep vs 59,7din).Vale ressaltar que o 

IR ideal seria 50, e que valores maiores indicam desvio do filtro para o lado 

não paralisado, e valores menores desvio do filtro para o lado paralisado.  

Fenômeno similar também é observado no lábio inferior. Devido ao 

posicionamento oblíquo do retalho muscular no lado reanimado a extremidade 

medial do retalho tende a ficar mais distante do ponto médio do lábio inferior 

do que do lábio superior, e por isso geralmente é mais fácil a centralização do 

lábio superior do que inferior. 

A inserção do retalho muscular mais próxima à linha média pode 

aumentar a eficiência da correção do desvio labial. Por outro lado, a inserção 

mais medial pode comprometer a definição do sulco nasolabial e o contorno 

bucal com o volume exageradamente desproporcional entre os dois lados. 

O tendão do músculo palmar longo é inelástico e permite o 
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posicionamento na linha média do filtro e lábio inferior em repouso (IRgrupo 

Irep: 56,18pre vs 52,7pos). Durante o sorriso, este tendão limita o alongamento do 

músculo orbicular da boca paralisado e permite que as forças de tração do 

retalho muscular sejam transmitidas ao filtro e linha média do lábio inferior 

(IRgrupo Idin: 58,65pre vs 50,29pos).  

 Embora tenhamos usado apenas o tendão do músculo palmar longo, 

outros tendões ou estruturas com propriedades mecânicas similares podem ser 

usados, como, por exemplo, a fáscia lata, que é tradicionalmente reservada 

para o “refinamento estético” nos estágios finais de reanimação facial.  ROSE 

(2005) usou enxertos autógenos de fáscia lata como opção terapêutica 

primária no balanceamento facial estático e/ou em conjunto com a 

transferência dinâmica de músculos para atingir a integridade arquitetônica e 

restauração funcional da face parcialmente ou totalmente paralisada. Nossa 

preferência pelo palmar longo reside na simplicidade da retirada e baixa 

morbidade da área doadora, mas cerca de 15% da população não tem este 

tendão sem déficit funcional algum (MOORE, 1992). Em nossa casuística 

26,9% dos pacientes não apresentavam o tendão.  

Assim a técnica de inserção do retalho muscular à região bucal 

associada ao tendão do músculo palmar longo combina princípios de 

suspensão estática e reanimação dinâmica.  
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Teoricamente alguns procedimentos para reanimação dinâmica do lábio 

inferior já foram propostos. CONLEY (1982) propôs a transposição do ventre 

anterior do músculo digástrico (TAN, 2002). A ressecção parcial do lábio 

inferior e transposição do orbicular da boca foi sugerida como procedimento 

simples para resolver o problema estático e, em certa medida, o problema 

dinâmico (YAVUZER, 2001). Entretanto, na prática, parecem mais promover 

a contenção ou limitação do que movimentação efetiva no lado operado. 

UEDA (1995) propôs transplante neurovascular duplo de músculos para 

paralisia facial. Um segmento do músculo latíssimo do dorso foi colocado 

entre a prega nasolabial e o zigoma para substituir os músculos zigomáticos e 

levantadores dos lábios, enquanto outro segmento do músculo serrátil anterior 

foi colocado entre o lábio inferior e a margem mandibular para substituir os 

músculos depressores dos lábios. O príncipio desta cirurgia é interessante, mas 

o efeito do volume desses 2 músculos compromete a qualidade do resultado. 

Devido ao fato do lábio inferior não ter parâmetro anatômico tão bem 

definido quanto ao filtro no lábio superior, estas medidas não foram 

quantificadas nas imagens. Apesar disso, a comparação das imagens 

demonstra centralização qualitativa similar tanto para lábio superior como 

inferior nos pacientes em que empregamos o tendão palmar longo para fixação 

complementar do retalho muscular. 
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5. CONCLUSÕES 

A inserção do músculo gracilis com associação do palmar longo 

otimiza a técnica de reanimação facial, permitindo a correção de desvios 

labiais da linha média tanto estáticos como dinâmicos, reduz as taxas de 

fixação inadequada,  e melhora a simetria e equilíbrio dos sulcos nasolabiais. 
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