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Abstract. Peripheral Facial Paralysis (PFP) may or may not have known
causes, being called peripheral facial paralysis when there is a known cause
and bell paralysis when it is unknown.

There is a need for means to monitor and analyze patients with such disorders,
with the objective to make rehabilitation more controlled and in future at
home. In this context, mobile technology can be fundamental to assist
physiotherapists and patients in the rehabilitation of PFP.

This work proposes to present an application FisioBem, a mobile iOS tool,
which performs analysis and allows monitoring of patients with peripheral
facial paralysis. It is possible to analyze the progression or regression of the
disorder over time and monitor the execution of facial physiotherapeutic
exercises remotely and in person.

Resumo. A paralisia facial periférica (PFP) pode ter ou não causas
conhecidas, sendo chamada de paralisia facial periférica quando se tem a
causa conhecida e paralisia de Bell quando a causa é desconhecida.

Há uma necessidade de meios para o acompanhamento e análise de pacientes
com tais transtornos, para que sua reabilitação ocorra de maneira controlada
e futuramente em casa, neste contexto a tecnologia mobile pode ser
fundamental para auxiliar fisioterapeutas e pacientes na reabilitação da PFP.

Esse trabalho propõe-se a apresentar o aplicativo FisioBem, uma ferramenta
mobile iOS, que realiza a análise e permite o acompanhamento de pacientes
com paralisia facial periférica. É possível analisar a progressão ou regressão
do transtorno em relação ao tempo e monitorar a execução de exercícios
fisioterapêuticos faciais de modo remoto e presencial.

1. Introdução

A paralisia facial periférica (PFP) ocorre em viés da interrupção do influxo
nervoso de qualquer um dos segmentos do nervo facial, consequentemente resulta em
paralisia completa ou parcial da mímica facial. As causas dessa paralisia podem estar
associadas principalmente a viroses, diabetes e hipertensão arterial [Garanhani 2017].

Com o intuito de auxiliar o terapeuta nas estratégias a serem adotadas em
terapias, bem como verificar a eficácia do tratamento efetuado, diversos métodos para



estabelecer prognóstico quanto a evolução do paciente têm sido propostos. Dentre os
métodos propostos podem ser citados as escalas de House & Brackmann, escala dos
cinco pontos e Chevalier [Weiner 2006].

Na reabilitação de pacientes acometidos de PFP, as estratégias de tratamento
devem ser pautadas nas necessidades individuais do paciente e são utilizadas técnicas
tais como eletroterapia e termoterapia [Quinn 2003], exercícios seletivos, massagem,
técnicas de relaxamento, exercício da mímica facial, retreinamento neuromuscular e
biofeedback no espelho.

Um dos tópicos realizados na terapia é a educação do paciente, pois, uma
compreensão da anatomia facial auxilia os pacientes a isolar músculos específicos e
ajuda a controlar movimentos involuntários de forma consciente. Além disso, os
pacientes em terapias devem realizar um programa de orientações domiciliares proposto
pelo terapeuta que é individualizado e deve ser realizado diariamente entre as sessões de
terapia [Van Landingham 2018].

A necessidade de um acompanhamento durante o tratamento de pessoas com
paralisia facial periférica é de grande importância para quem sofre com esse distúrbio.
Mesmo com grande relevância, fora das clínicas há poucos meios para esse
acompanhamento, tal escassez é a razão pela qual motivou o projeto. É importante
informar que este projeto visa fornecer um auxílio para os fisioterapeutas e não os
substituir.

Para atingir o propósito de fornecer um acompanhamento durante a reabilitação
da PFP, o software FisioBem tem dois objetivos. O primeiro é auxiliar durante os
exercícios de mímica facial e o segundo é avaliar a evolução do tratamento do paciente.

Para ajudar o paciente durante os exercícios de mímica facial, o software exibe
um vídeo onde um modelo executa os movimentos de aquecimento para preparar o
músculo, e exibe também os exercícios que devem ser realizados pelo paciente de PFP.
Durante a execução dos exercícios, o software faz uso de um algoritmo de
reconhecimento facial que verifica se o paciente está movimentando os músculos faciais
de forma correta e de acordo com a exigência do exercício em execução. Para
possibilitar que os exercícios sejam feitos corretamente e atendendo a necessidade de
cada paciente, o software dispõe de telas em que o fisioterapeuta poderá escolher quais
exercícios e em qual ordem o paciente deverá realizar, quantas repetições serão
necessárias e a intensidade que o paciente terá que mover os músculos durante os
exercícios.

Com o intuito de avaliar a melhora do paciente durante o tratamento, o software
tem uma ferramenta de análise de imagem no qual através de uma foto tirada pelo
próprio paciente é feita uma comparação entre o lado da face afetada pela PFP e o outro
lado, assim, gerando um valor de simetria. O software também tem uma função no qual
o paciente tira algumas fotos em posições pré-especificadas e responde um questionário,
a partir das respostas e das fotos é gerado o grau de PFP com base na escala de House &
Brackmann.

Como objetivo específico, espera-se que a experiência seja útil tanto ao paciente
quanto ao fisioterapeuta, de maneira que seu uso seja benéfico no dia a dia, fato que



configura o impacto social desse projeto. O software proposto para reabilitação de
indivíduos com PFP, poderá, além de incentivar maior inclusão digital, trazer melhor
qualidade de vida para o usuário, tendo foco em atender virtualmente pessoas com PFP.

2. Referencial Teorico

O referencial teórico da presente pesquisa foi estruturado em três tópicos, a
saber: paralisia facial, escala de House & Brackmann e mímica facial para aprofundar
no entendimento da paralisia facial e seu tratamento.

2.1. Paralisia Facial

A paralisia facial periférica (PFP) pode ser ocasionada devido a um distúrbio ou
inflamação do nervo facial e caracteriza-se pelo enfraquecimento ou paralisia de parte
dos músculos da face. A PFP pode comprometer a mímica facial e acarretar distúrbios
de gustação, salivação, hiperacusia [Valença 2001] causando impacto profundo na
qualidade de vida do paciente. Estes impactos podem até mesmo estar associados ao
desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão [Luijmes 2017]. As causas da
PFP podem ser diversas como infecções virais como herpes, doença de Lyme e
síndrome de Ramsay Hunt, tumores e traumas acidentais [Junior 2009]. A paralisia
idiopática ou paralisia de Bell corresponde a 75% dos casos de paralisia facial,
chegando a uma incidência de 15-30 casos por 100.000 habitantes.

2.2. House-Brackmann

Na avaliação do paciente portador de paralisia facial periférica é necessário
estabelecer parâmetros classificatórios para o grau de comprometimento da atividade
motora da face. Dessa maneira a análise da evolução da doença é de extrema
importância para os pacientes que tiveram os nervos faciais danificados. Essa forma de
avaliação se faz de extrema importância para o acompanhamento clínico e evolução do
paciente, assim como é importante para a comparação de estudos científicos que visam
buscar formas de tratamento para essa afecção [Xavier 2016].

A classificação foi primeiramente criada por House em 1983 e modificada por
em conjunto com Brackmann em 1985 sendo hoje a mais amplamente utilizada e
difundida. Trata-se de uma referência para o estudo clínico e é padronizada pelo Comitê
de Doenças no Nervo Facial da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia
de Cabeça e Pescoço. A classificação é constituída de seis respectivos graus: (I-Normal;
II – disfunção leve; III – disfunção moderada; IV – disfunção moderadamente severa; V
– disfunção severa; VI – paralisia total) figura 1



Figura 1. Classificação de House-Brackmann [FONSECA 2015]

A tabela de House & Brackmann indica o grau de paralisia facial de uma pessoa
de acordo com a dificuldade que ela tem em movimentar certos músculos da face. Os
músculos que devem ser testados para cada grau são indicados na última coluna da
tabela (Em movimento).

2.3. Mímica Facial

A mímica é a arte de imitar, exprimir pensamentos e ideias a partir de gestos e
expressões, sendo que a mímica facial é usada amplamente pelas pessoas para transmitir
e comunicar ideias, e a partir deles é possível identificar sentimentos e ideias. Além
disso, os músculos da boca são essenciais para a fala, expressão e alimentação dos
indivíduos, e por esse motivo, muitas das pessoas que sofrem com a paralisia facial
procuram um fonoaudiólogo.  [Jesus 2012]

Dessa maneira, a perda dos movimentos dos músculos faciais cria uma situação
de grande impacto para o indivíduo, pois este perde a capacidade de se expressar de
maneira não-verbal, ficando a cargo somente da fala para a sua comunicação, sendo que
esta também é afetada por esse distúrbio.

Para além, do conceito da mímica facial e suas consequências causadas por sua
ausência, deve-se destacar que exercícios com a mímica facial são essenciais para a
reabilitação na maior parte dos casos de tratamento para paralisia facial, também
conhecidos como cinesioterapia.

A cinesioterapia são exercícios terapêuticos que ajudam na reabilitação. Quando
aplicada a paralisia facial periférica, a cinesioterapia trabalha com a dinâmica dos
músculos que são envolvidos na mímica facial figura 2, tendo como objetivo final a
recuperação da função muscular [Portella 2015].



Figura 2. Mímicas faciais [Portella 2015]

Tais exercícios são definidos da seguinte forma:

1. Levantar as Sobrancelhas;

2. Franzir as Sobrancelhas;

3. Franzir o Nariz (expressão de mau cheiro);

4. Fechar os Olhos com Força;

5. Aproximar e Comprimir os Lábios;

6. Sorrir Mostrando os Dentes;

7. Sorrir com os Lábios Juntos;

8. Soprando (enchendo as bochechas);

9. Protusão do Lábio Inferior;

10. Levantar as sobrancelhas e abrir a boca (expressão de surpresa).

Os exercícios de cinesioterapia podem ser realizados em domicílio de acordo
com recomendações do terapeuta. Os resultados na aplicação de tais exercícios em
pacientes com PFP resultam em uma melhora no tônus muscular, evidenciado pela
presença de pregas e rugas faciais, consequentemente o retorno das expressões faciais.

3. Desenvolvimento do FisioBem

Para o começo do desenvolvimento do software FisioBem, as pesquisas foram
realizadas para entender o universo da paralisia facial periférica, quais os métodos de



tratamento, exercícios de mímica facial e os parâmetros classificatórios para o grau de
comprometimento.

Após entender sobre o universo da PFP, foram realizadas conversas com
terapeuras especialistas em PFP para levantar os requisitos essenciais para o usuário, em
sequência a modelagem do banco de dados, protótipos de baixa, média e alta fidelidade
e a partir desse ponto foi feito o desenvolvimento do software para celulares iOS em um
ambiente de desenvolvimento Xcode 12 com a linguagem Swift 5. Na construção do
layout foi utilizada a biblioteca UIKit e para a renderização do vídeo de reconhecimento
facial da captura dos pontos do contorno facial foram utilizadas as bibliotecas:
SceneKit e ARKit.

3.1. Reconhecimento Facial

O reconhecimento facial é um modelo de biometria realizado a partir dos traços
e padrões da face. O reconhecimento é feito a partir de pontos de medida no rosto, que
fazem ligações algorítmicas de traços e tamanhos, por exemplo a distância entre a boca
e o nariz, olhos e sobrancelhas entre outros [Okabe 2015]. Tal reconhecimento facial
funciona comparando características de faces de um banco de dados com determinada
imagem [Orvalho 2019].

Na aplicação foi utilizado um framework nativo da Apple que realiza a
identificação dos pontos de referência na face, também permitindo fazer a verificação de
expressões faciais.

4. Trabalhos Relacionados

Em um levantamento feito no dia 10/05/2021 na App Store que é a loja oficial de
aplicativos de celulares iOS não foi encontrado nenhum aplicativo relacionado a
paralisia facial, já na Google Play que é a loja de aplicativos de celulares Android,
foram encontrados alguns os aplicativos relacionados a paralisia facial, todavia, estes
têm apenas como finalidade apenas de orientativa ou didática, ou mesmo, onde
encontrar especialistas para o tratamento.

Dessa forma, nenhum dos aplicativos encontrados tem como finalidade auxiliar
no tratamento e fazer um acompanhamento dos pacientes, o que poderia ser bom para o
alguém com PFP, já que exercícios supervisionados mostram resultados positivos em
curto e longo prazo em comparação com quem realiza de forma não supervisionada
[Matarán-Peñarrocha 2020].

No contexto de tecnologias aplicadas à reabilitação facial, Martin-Ruiz
[Martín-Ruiz 2016] apresentou um trabalho para reabilitação dos músculos faciais com
objetivo de melhorar o processo de deglutição, sucção, mastigação e comunicação (fala)
de crianças com paralisia cerebral. Neste trabalho foi desenvolvido o SORIE, um jogo
sério que interage com o sensor Kinect para detectar a movimentação dos músculos da
face da criança. O jogo analisa a capacidade ou incapacidade de realizar um exercício de
imitação analisando se os músculos faciais responsáveis   pelo movimento foram ativados



durante a movimentação, o tempo despendido para realização do exercício e se houve
compensação com outros grupos musculares.

O projeto Facial Remote Activity Monitoring Eyewear (F.R.A.M.E) [Watts P
2020] apresenta uma solução de computação em nuvem onde um dispositivo wearable
integrado a tecnologia mobile é usado para monitorar pacientes com paralisia de Bell.
Nesta solução, sensores de eletromiografia (EMG) integrados a um par de óculos
detectam e monitoram a ativação dos principais músculos faciais responsáveis pelas
expressões. Após detectar a ativação dos músculos, os óculos transmitem via Bluetooth
Low Energy (BLE) os dados aferidos para um aplicativo móvel onde são armazenados
antes de serem carregados para um servidor web usando uma API RESTful.

Nenhum dos trabalhos citados ou encontrados oferecem um completo auxílio ao
paciente, tal escassez de meios para auxiliar pessoas com paralisia facial durante o
tratamento, por meio de smartphones que é um item que está na mão de praticamente
todas as pessoas mostra o quão relevante esse presente trabalho é.

5. Resultados

Para auxiliar no tratamento da PFP, o software FisioBem foi planejado para
atender toda completude de um tratamento.

A primeira sugestão do software é o aquecimento, no qual o paciente prepara o
músculo para receber uma carga de exercícios.

Após o aquecimento, deverá ser realizada uma sequência de exercícios de
mímica facial definidas por um fisioterapeuta e que será guiada pelo software.

Com a conclusão das mímicas o terapeuta pode usar o software para avaliar a
evolução do paciente, essa evolução é realizada usando a escala de House &
Brackmann, tendo como fim, visualizar em o grau da escala o paciente possivelmente se
encontra e também capturar uma foto do rosto para que o paciente possa acompanhar o
seu progresso visualmente.

5.1. Aquecimento

O aquecimento é uma forma terapêutica para aumentar a mobilidade dos tecidos
musculares pois, ele possibilita um funcionamento mais dinâmico do músculo. Está
relacionado com os benefícios do aquecimento, aumento da temperatura e do
metabolismo energético, aumento da elasticidade do tecido muscular, aumento do débito
cardíaco e do fluxo sanguíneo. Essas mudanças provocam melhoria na fluidez e na
eficácia da atividade física, minimizando possíveis problemas musculares relacionados à
atividade [Alencar 2010]. Sendo a mímica facial um exercício físico e pensando nos
benefícios, existe uma tela no software FisioBem destinada a ensinar o paciente como
fazer aquecimento nos músculos da face figura 3.



Figura 3. Tela de aquecimento

5.2. Mímica Facial

A mímica facial é a habilidade de movimentação dos músculos da face
possibilitando a gesticulação e expressão de sentimentos. A PFP afeta a gesticulação da
face e para o tratamento deve-se destacar que os exercícios com a mímica facial são
essenciais para a reabilitação na maior parte dos casos, também conhecidos como
cinesioterapia. Para auxiliar nessa metodologia de tratamento, o software fornece
uma sequência de mímicas figura 4 (a) na qual o fisioterapeuta poderá escolher a ordem
e quais serão as mímicas necessárias para o paciente figura 4 (b).

O fisioterapeuta tem opção de regular os exercícios de mímica escolhendo
quantidade de repetições, tempo de duração e o grau de dificuldade em que o paciente
terá que movimentar os músculos figura 4 (c).

Depois dos ajustes feitos pelo terapeuta, o software faz uma demonstração de
como o exercício deve ser realizado. Em seguida o usuário (paciente) realiza os
exercícios e o software acompanha esta execução. Se o paciente executar o exercício de
forma correta, o temporizador é decrementado. Quando o valor do temporizador chegar
a zero o exercício será concluído figura 4 (d).



Figura 4. Telas de mímica facial

5.3. Acompanhamento da evolução da simetria facial

A paralisia facial periférica enfraquece os músculos de um lado da face causando
uma assimetria entre os lados, portanto, é possível analisar a diferença de simetria facial
comparando ambos os lados.

O software realiza esse acompanhamento da simetria facial durante o tratamento,
sendo possível a visualização dos resultados ao longo do tempo como visto nos
elementos nas telas do aplicativo b e c demonstradas na figura 5.

Figura 5. Tela do acompanhamento da simetria facial



No item a, na figura 5 é realizado uma série de cálculos para determinar a
simetria com base nas seguintes expressões analisadas que são respectivamente:

Análise 1: Rosto em repouso;

Análise 2: Sorrindo sem mostrar os dentes;

Análise 3: Sorrindo mostrando os dentes;

Análise 4: Fechando os olhos.

Para o cálculo de simetria foi-se averiguado a diferença em pixel entre pontos do
lado esquerdo e direito da face. Os pontos são capturados através do algoritmo
desenvolvido pela Apple VNFaceObservation, sendo demarcados na figura 6 como
círculos vermelhos. Já os pontos demarcados como círculos azuis são gerados a partir
dos pontos vermelhos adjacentes.

Figura 6. Pontos de cálculo de simetria

Os cálculos expostos na figura 6 são:
- Cálculo 1:  Distância = (B - A) – (E - D)



- Cálculo 2: Área = G - H.
Os pontos C e F são pontos auxiliares, para que, através de uma reta de

intersecção entre esses pontos, seja marcado os pontos B e E.

Na Análise 1 são aplicados os Cálculos 1 e 2, a Análise 2 e 3 utilizam o Cálculo
1, e por fim, a Análise 4 utiliza o Calculo 2.

Pode-se avaliar que os cálculos são gerados a partir da diferença em pixel entre
os cálculos da face, que são avaliados por porcentagem, ou seja, o quão diferente é o
resultado do lado esquerdo do rosto em relação ao lado direito.

Como o projeto ainda está em processo de avaliação pelo comitê de ética, não
foi possível realizar os testes com pacientes reais, logo, para validar o instrumento de
avaliação foi necessário utilizar um conjunto de imagens disponibilizadas na internet por
uma paciente que sofreu de paralisia facial e documentou semanalmente a evolução do
seu tratamento com fotos no mesmo lugar, perspectiva e profundidade. Na figura 7 tem
uma sequência de fotos tiradas ao longo de 70 dias de tratamento.

Figura 7. Fotos da internet Rachel [Rachel 2017]

Dessa forma, o algoritmo de simetria proposto foi usado em cada uma das fotos
e os resultados das avaliações é apresentado na figura 10, o gráfico demonstra que o
algoritmo desenvolvido foi eficiente na análise da simetria desta base de imagens.



Figura 8. Simetria facial de um paciente em função dos dias de tratamento

Os valores exibidos no gráfico são feitos baseados nas diferenças entre os
pontos apresentados na figura 8 e quanto mais perto de 0 é o valor, indica que está
próximo da simetria.

5.4. Grau da paralisia facial periférica

Para avaliar o grau de PFP de um paciente, existem diversas estratégias, entre
elas a escala de House & Brackmann que hoje é a mais amplamente utilizada [Sassi
2011], sendo referência em estudos clínicos, esta escala contém algumas perguntas que
ao responder é possível classificar o grau de PFP. Para gerar essa classificação da escala
de House & Brackmann o software utiliza dois métodos, o primeiro é através da captura
da gesticulação de certos movimentos faciais figura 9.



Figura 9. Gesticulação facial

O segundo método como forma de complementar o que não é possível identificar
por software, é exibido um questionário figura 10 no qual o paciente deve responder e a
partir dessas informações é gerado o grau de paralisia do paciente, no qual o terapeuta
poderá concordar ou não com o resultado gerado.

Figura 10. Telas do questionário de House-Brackmann



Em relação ao questionário, ele é constituído de 7 questões que foram utilizadas
para avaliar as métricas que o reconhecimento facial em si não consegue capturar, as
questões são especificamente:

- Questão 1: Fecha os olhos com pequeno esforço?
- Questão 2: Fecha os olhos com grande esforço?
- Questão 3: Existem complicações como espasmos, contraturas ou sincinésias?
- Questão 4: Existem complicações graves como espasmos, contraturas ou sincinésia?
- Questão 5: Paralisia evidente e desfigurante?
- Questão 6: Pouco movimento do lado afetado?
- Questão 7: Sem qualquer tipo de movimento do lado afetado?

Em relação ao questionário de House & Brackmann, se a questão 7 for
respondida como verdadeira, a pessoa estará no grau 6. Caso a resposta à questão 5 seja
verdadeira, ela estará no grau 5. Para determinar se ela está no grau 4 é necessário que a
questão 5 ou a questão 4 sejam respondidas como verdadeiras. Para determinar o grau 3
é preciso que as questão 3 ou 2 seja respondida como verdadeira e o grau 1 é indicado
caso somente a questão seja dita como verdadeira.

O resultado do questionário é relacionado com os pesos associados nas análises,
com base na diferença entre o lado direito e esquerdo da face em porcentagem,
consideramos para efeito de início de pesquisa associar acima de 95% de simetria como
possível funcionamento normal, ou seja, segundo a escala, o nível 1, entre 90% e 95%,
provavelmente o nível 2 ou 3, e abaixo de 90% podendo se encontrar no níveis 3, 4, 5 ou
6 para aferir ao final o possível resultado do paciente, o qual é avaliado ao final com a
resposta do fisioterapeuta para melhorias futuras tanto nos pesos quanto no questionário.

5.5. Discussões

O FisioBem é de grande relevância para o tratamento da PFP, ele oferece auxílio
para os pacientes sobre a execução dos exercícios e faz o acompanhamento através do
reconhecimento facial e suporte para o terapeuta acompanhar e receitar exercícios de
reabilitação de forma personalizada para a necessidade de cada paciente. É comum que
os terapeutas indiquem exercícios para que o paciente faça em casa, o que pode ter um
risco já que ele não poderia acompanhar se o mesmo está realizando a reabilitação de
forma correta, o software em um segundo passo poderá resolver esse problema fazendo
acompanhamento de modo remoto.

Como dito, existe uma lacuna de tecnologias disponíveis nas lojas de aplicativos
mais utilizados, tais como Apple Store e Play Store, por aplicativos não são
simplesmente informativos.

Nesse sentido, o FisioBem se mostrou extremamente promissor, mesmo ainda
não sendo empregado em casos reais o aplicativo conseguiu realizar o acompanhamento
nos exercícios de mímica facial, aferindo quando o exercício está sendo realizado da
forma correta e gerando feedbacks para o paciente.



Além disso, o software conseguiu, como demonstrado na figura 8, detectar a
evolução da simetria em função do tempo de tratamento, mesmo de forma preliminar
sendo testada apenas em imagens. Esses resultados são muito promissores para um
quando o software estiver apto a ser testado em pacientes reais, podendo assim auxiliar
tanto fisioterapeutas, quanto pacientes durante o tratamento da PFP.

6. Conclusão

O software apresentado nesse artigo FisioBem tem diversas funcionalidades para
beneficiar tanto fisioterapeutas quanto pacientes no tratamento da paralisia facial
periférica e todas as funcionalidades corresponderam bem com os testes feitos em suas
funções, com isso, o Fisiobem atinge diversas etapas de um tratamento da paralisia
facial periférica fornecendo auxílios e relatórios dos pacientes.

O vídeo de aquecimento obteve êxito ao exibir a forma correta de realizar o
aquecimento e preparar os músculos dele para receber uma carga de exercícios e assim
evitar possíveis lesões.

A lista de exercícios de mímica facial, ao possibilitar que o fisioterapeuta
escolha quais exercícios e em qual ordem o paciente deverá realizar e também ajustar os
exercícios em relação ao tempo de execução, quantidade de repetição e a dificuldade em
que o paciente terá que mover os músculos, com isso o software é ajustável de acordo
com a necessidade de cada paciente.

Reconhecimento facial, analisando corretamente os músculos que devem ser
movimentados com isso decrementado um temporizador pré-ajustado pelo fisioterapeuta
na tela das mímicas faciais e também exibindo um vídeo modelo de como o paciente
deve realizar o exercício de mímica facial.

O acompanhamento da simetria facial, também obteve êxito ao exibir e calcular
a diminuição da assimetria de pessoas com PFP ao decorrer do tratamento.

O Software também teve sucesso ao classificar o grau de paralisia facial de um
paciente através de um questionário feito com base na escala de House & Brackmann.
Tal identificação serve de guia para o fisioterapeuta decidir os exercícios de mímica
facial e a dificuldade dos exercícios.
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