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RESUMO EXPANDIDO 

Objetivos: Determinar a concordância intra e inter avaliadores da 

interpretação do grau de comprometimento da paralisia facial a partir das 

escalas propostas por Chevalier et al. (1987) e House, Brackmann 

(1985), identificar qual escala apresenta maior concordância na 

classificação e analisar a opinião dos avaliadores quanto à utilização das 

escalas propostas. Métodos: Trata-se de um estudo transversal 

comparativo. Participaram deste estudo cinco fonoaudiólogas que atuam 

com paralisia facial. As profissionais preencheram um protocolo de 

identificação com os seguintes dados: faixa etária, tempo de formação, 

tempo de atuação em Fonoaudiologia, área de atuação e especialização 

e analisaram a expressão facial de 30 indivíduos adultos com variação 

da mímica facial de normalidade à paralisia facial completa unilateral por 

meio das escalas propostas por Chevalier e House, Brackmann. Foram 

excluídos da pesquisa pacientes com paralisia facial associada à 

deformidades craniofaciais ou com comprometimento bilateral. As 

fonoaudiólogas participantes do estudo realizaram um treinamento 

prévio para classificar a gravidade da paralisia facial por meio das 

escalas propostas, sendo os três casos para o treino diferentes dos 30 

sujeitos apresentados para a análise. As fotos da mímica facial de todos 

os indivíduos foram examinadas por duas vezes, com intervalo de uma 

semana entre elas. As descrições de cada grau de comprometimento da 

paralisia facial lhes foram oferecidas para consulta durante a análise dos 

casos. Para a investigação da concordância intra e inter-avaliadores os 

resultados foram submetidos à análise estatística por meio do software 



R versão 2.15.0 e aplicado o coeficiente Kappa Ponderado com os 

intervalos percentílicos bootstrap de 95% confiança.  Foram 

considerados os valores de Kappa igual a 0 como pobre concordância, 

de 0 a 0,20 como ligeira, de 0,21 a 0,40 considerável, entre 0,41 e 0,60 

como moderada, de 61 a 0,80 substancial e acima de 0,80 excelente 

concordância. Para as questões relacionadas à opinião dos avaliadores 

realizou-se análise descritiva e qualitativa. Resultados: Houve excelente 

concordância de todos os avaliadores para as duas escalas 

(kappa>0,80). Na escala de Chevalier houve concordância substâncial 

intra-avaliadores na 1ª avaliação (kappa=0,792) e excelente na 2ª 

avaliação (kappa=0,928), enquanto a escala de House, Brackmann 

apresentou excelente concordância nos dois momentos da avaliação 

(kappa=0,850 e 0,857, respectivamente). Conclusão: Os resultados 

indicaram que as escalas de Chevalier e de House, Brackmann 

apresentaram boa concordância inter e intra-avaliadores e verificou-se 

que a maioria dos avaliadores concordou quanto à facilidade e a 

relevância da aplicação destas escalas. Observou-se que ambas as 

escalas são instrumentos confiáveis de avaliação e que a prática de 

aplicação as torna ainda mais eficientes. 

Descritores: Fonoaudiologia; Paralisia facial; Avaliação; Escalas; 

Classificação. 
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