Nervos
cranianos

Semiologia

Nervo Facial
• Caso clínico
Paciente masculino, 27 anos, comparece à emergência médica devido à alteração na face. Relata que, ao acordar, percebeu que não conseguia mover sua hemiface esquerda (prosopoplegia hemilateral esquerda), seu olho ipsilateral ardia,
estava ouvindo mais alto do que o normal em orelha ipsilateral e não sentia mais
o gosto dos alimentos. Durante exame físico direcionado apresentou os sinais de
Negro, Bell e do platisma de Babinski, além de lagoftalmia. Não apresenta comorbidades, uso de medicações, uso de drogas ou qualquer outra alteração à
anamnese, exceto o supracitado. Com essa história clínica, você suspeitaria de
uma paralisia facial central ou periférica?
• Introdução
O nervo facial (VII Nervo Craniano) é um nervo predominantemente motor (70%
das suas fibras) com uma pequena parcela sensitiva (30%). Esta última forma o
Nervo intermédio de Wrisberg e contém fibras sensoriais e autônomas.
A anatomia do Nervo facial é a seguinte: Este sai da região do terço inferior do
giro pré-central contralateral, passa pela cápsula interna e pedúnculo cerebral,
entra na ponte, decussa (passa para o outro lado) e converge no núcleo do nervo
facial. Deste, o Nervo facial sai da ponte lateralmente na junção pontobulbar, em
posição logo caudal às raízes do V NC entre a oliva e o pedúnculo cerebelar inferior, seguindo pelo ângulo pontocerebelar junto ao VIII NC e ao Nervo Intermédio de Wrisberg (ramo sensorial e autônomo do VII NC).

Posteriormente, este entra no Meato acústico interno, perfurando as meninges e
entrando no canal do nervo facial (aqueduto de Falópio), passando por três segmentos intraósseos: labiríntico, horizontal ou timpânico e mastoideo ou vertical.
Na sequência, principalemente, este emite o ramo do nervo corda do tímpano e
sai do crânio pelo forame estilomastoideo. Em seguida, sobre, entra na parótida
e se divide em duas divisões: temporofacial e cervicofacial. Aqui, por questões
práticas, terminará a parte motora. Posteriormente, após o gânglio geniculado
que recebe fibras do nervo intermédio de Wrisberg (parte autônoma e sensitiva),
emite os nervos petroso maior para o gânglio pterigopalatino (que inervará a
glândula lacrimal), para o músculo estapédio (que controla a contração do músculo estapédio na orelha interna) e corda do tímpano (que se encontrará com o
Nervo lingual, inervando as glândulas sublingual, submaxilares e carreando as
sensações gustativas).
Existem, portanto, 4 pontos importantes de lesão no VII NC que geram alterações
clínicas: o nervo petroso maior, o nervo para o músculo estapédio, nervo corda
do tímpano e músculos da face (fato que deu origem ao mnemônico de lesão
“tear-hear-taste-face”), uma vez que a lesão no nervo para o músculo estapédio
causa hipoacusia ipsilateral. Os outros acometimentos serão explicados no decorrer do capítulo.
• Semiotécnica
A inspeção da face pode gerar diversas pistas. A face, geralmente, é simétrica,
pelo menos em jovens. Qualquer assimetria deve levantar suspeitas em primeiro
momento, até que possam ser explicadas por rugas de expressão ou diminuição
do tônus facial pela idade.

Outro fato a ser verificado é a presença do sinal do ômega (paralisia supranuclear
progressiva), sincinesias (contrações anormais da face a partir de outro movimento que surgem a partir da regeneração anômala do nervo facial após lesão),
achatamento da prega nasolabial com rugas frontais simétricas (sugere paralisia
facial central) e ausência unilateral das rugas frontais sugere a paralisia periférica
do nervo facial.
Instrua o paciente a sorrir, puxando os ângulos da boca para trás (verifique a
quantidade de dentes de cada lado), peça para encher as bochechas como se
fosse encher bexiga e assobiar. A dificuldade de sorrir após assobiar é visível em
casos da doença de Parkinson, sendo conhecido como sinal do assobio-sorriso
(Sinal de Hanes).
Solicite que o paciente mantenha os olhos fechados com força e tente abrir com
o uso dos dedos mínimos primeiramente (a abertura do orbicular dos olhos pelo
dedo mínimo é demarcador de fraqueza desta musculatura) e, posteriormente,
com os polegares para verificar perdas diminutas de força.
O teste das funções sensoriais do VII NC é voltado à capacidade gustativa dos
2/3 anteriores da língua, uma vez que a análise da contribuição deste para a sensibilidade da pele do meato acústico externo não seja confiável. O primeiro sabor
a ser testado é o doce com uso de adoçantes sintéticos e o último é o amargo
por deixar sabor residual. O teste do paladar serve para localizar a lesão na paralisia facial periférica, uma vez que, caso o paladar seja lesado, sabemos que o
nervo apresenta topografia de lesão proximal a saída no nervo corda do tímpano,
ou seja antes, do forame estilomastóideo. Este fato é explicado pela anatomia do
nervo facial, que emite o ramo do nervo corda do tímpano antes do forame estilomastoideo, de modo que este apresenta trajeto diferente do nervo facial a partir

deste ponto. Assim, lesões após o forame ou mais adiante não apresentam alteração do paladar.
• Achados e correlações clínicas
Existem dois tipos de paralisia facial: a periférica e a central. A primeira é causada
por lesões em qualquer parte a partir do núcleo do VII NC e a segunda é causada
por lesões das vias supranucleares (córtex, cápsula, tronco).
A paralisia facial periférica é ipsilateral e paralisa a hemiface por completo (prosopoplegia), uma vez que a inervação é ipsilateral. Já a inervação central apresenta uma leve diferença, o andar superior da face recebe fibras ipsi e contralaterais, enquanto o andar inferior recebe apenas fibras contralaterais. Assim, uma
lesão central tende a apresentar alterações apenas no setor contralateral do andar inferior da face.
Na paralisia facial periférica, pode haver diminuição das rugas da face, achatamento da prega nasolabial, queda do ângulo da boca, aumento da rima das pálpebras (lagoftalmia), rotação superior do olho ao tentar fechar a pálpebra do lado
lesado (Sinal de Bell), levantamento da pálpebra ao olhar para baixo e tentar fechar os olhos (Sinal de Dutemps e Céstan), desvio externo e ainda mais para
cima ao olhar para o andar superior (Sinal de Negro – não confundir com o Sinal
de negro do sinal da roda dentada), perda das vibrações finas aos tentar fechar
os olhos com a maior força possível (Sinal de Bergara-Wartenberg) e contração
assimétrica do platisma ao abrir a boca (Sinal do platisma de Babinski). Na fraqueza grave, o paciente pode não fechar o olho nem durante o sono, de modo
que faz-se necessária a proteção da córnea deste paciente com o uso de colírios
lubrificantes.

A disgeusia (diminuição ou distorção do paladar) se faz presente em 60% dos
pacientes, com ageusia em cerca de 10% deles. A o sorrir, o olho pode se fechar,
sincinesia comum. Outra sincinesia, é o fechamento automático de um olho ao
abrir a boca, também conhecido como sinal Marin Amat ou Fenômeno de Gunn
invertido (O Fenômeno de Marcus Gunn é a ptose palpebral associada a movimentação da mandíbula).
Já a paralisia facial central tem suas lesões mais frequentes no córtex ou na cápsula interna. Esta apresenta duas subdivisões: a volitiva ou voluntária e a emocional ou mimética. Quando a fraqueza facial é maior em movimentos espontâneos
do que nos voluntários, ou vice-versa, conhecemos como fraqueza facial dissociada. A mais evidente na expressão espontânea é a denominada paralisia facial
central emocional, enquanto a mais presente nos movimentos volitivos é a paralisia facial volitiva.
• Desfecho do caso clínico
Os sinais de Negro, Bell e do platisma de Babinski, além de lagoftalmia apresentados ao exame físico do caso clínico sugeriram como principal hipótese a paralisia de Bell. Iniciou-se, portanto, o tratamento com Prednisona 60 mg/dia (fato
com melhora considerável se empregado nos primeiros 3 dias) por uma semana
associado a colírio lubrificante com proteção do olho ipsilateral e encaminhamento para fisioterapia.
A evolução do quadro teve piora nas primeiras duas semanas, entretanto, com
as medidas empregadas, a recuperação foi completa após quatro meses.

