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Avaliação geral do paciente em odontologia – Parte 1
Caetano Baptista Neto1

Introdução
O exame físico teoricamente sucede a anamnese, etapa onde temos o primeiro contato entre o pro-

fissional e o paciente. Entretanto, a realidade é outra. O primeiro contato com o paciente ocorre quando 
nós o avistamos assim que adentra em nossos consultórios, salas de espera ou clínicas, antecedendo 
assim, a anamnese. Muitas constatações percebidas neste primeiro contato podem ser utilizadas com 
maior profundidade no interrogatório a ser esclarecido, baseado apenas na observação primária. Por-
tanto, acredito que um exame físico instituído a partir do primeiro momento do contato é fundamental 
para orientar nossa anamnese posteriormente. O objetivo neste artigo é orientar e melhorar a observação 
clínica em nossos exames físicos através de uma metodologia, bem como aprender a constatar alterações 
a serem valorizadas e interpretadas (propedêutica clínica).

Outro dia estava assistindo a um seriado sobre investigação criminal e percebi quão similar a nossa 
atividade tem com os detetives da série. Notei que os protagonistas passam o episódio inteiro coletando 
dados de forma extremamente metódica, analisam e interpretam as provas para, finalmente, chegarem 
ao culpado. Analogamente, temos exatamente essa sequência: coletamos os sinais e sintomas (provas) 
das doenças (crimes), analisamos e interpretamos para chegarmos ao diagnóstico de uma doença (culpa-
do). Outro aspecto que temos em comum é a necessidade de sermos bons observadores, e para aguçar-
mos esse “dom” é preciso praticar e estudar as doenças (suspeitos).

A essa pesquisa com técnica da coleta dos sinais e sintomas damos o nome de semiotécnica. O intui-
to da avaliação geral é termos ideia das condições sistêmicas do paciente, pois nos auxiliam no diagnósti-
co de patologias que podem envolver exclusivamente nossa área de atuação, compreendida na cabeça e 
pescoço (complexo estomatognático) e doenças que podem ser sistêmicas com comprometimento bucal. 
Outro aspecto relevante é sobre a conduta clínica em pacientes com patologias de base, comprometidos 
com alguma enfermidade que pode modificar nossa abordagem clínica, medicamentosa ou intervenção 
cirúrgica. Muitas vezes, o paciente não relata ou não sabe que possui alguma morbidade, porém para 
olhos atentos e treinados podemos perceber alterações físicas no exame físico que denunciam uma ane-
mia, por exemplo, e tomarmos medidas de precaução e encaminhamento para o profissional pertinente.

Costumo dizer em aulas a seguinte frase: “Não basta olhar, temos que enxergar...” O que quero 
dizer é que por várias vezes as alterações estão olhando para nós, só falta gritar, mas se não analisarmos 
e digerirmos as informações encontradas, estas passarão despercebidas. Temos que estar preparados 
com o conhecimento, sobre os sinais e sintomas (sintomatologia) das doenças e distinguirmos o que é 
alterado do que é normal.

Didaticamente dividimos o exame físico em geral e regional, sendo este subdividido em extrabucal e 
intrabucal, conforme o esquema abaixo.

1 Especialista em Estomatologia e Mestre em Semiologia pela USP.
1 Prof. de Semiologia e responsável pela disciplina de Fisiologia humana da Unimes.
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Podemos começar o exame a partir do momento em que observamos o paciente caminhando até nós. 
Neste momento, podemos observar se o mesmo apresenta 2 braços, 2 pernas, se necessita de auxílio para se 
locomover, entre outras observações. Caso haja alguma alteração fora do normal devemos indaga-lo, pois pode 
ter relação direta ou indireta sobre nossa conduta clínica ou até mesmo ter tido uma enfermidade de interesse 
para o nosso diagnóstico.

Ambulação / Marcha
Avalia-se a forma em que o indivíduo caminha, se loco-
move. A marcha é uma atividade complexa e está relacio-
nada com as funções neurológicas (central e periférica), 
muscular e óssea. Qualquer distúrbio nesses elementos 
compromete a ambulação de uma pessoa. Devemos no-
tar aqui se ele é dependente ou não para se locomover. 
Caso perceba alguma modificação no andar devemos to-
mar nota na ficha clínica, pois pode repercutir em nosso 
atendimento. Diversas são as doenças e condições que 
afetam a locomoção, como as neurológicas (Parkinson, 
acidente vásculo-cerebral – AVC), deformidades ósseas 
congênitas, síndromes, traumas (fraturas), estados debi-

litantes, paralisias virais (Figura 1), embriaguez, entre outras. Observamos se há a necessidade de suporte como 
bengalas, muletas, cadeira de rodas ou por um acompanhante (Figura 2).

A ambulação normal ou marcha normal pode ser deno-
minada de deambulante, onde esta se dá de forma retilí-
nea, segura e sem hesitações ou tremores. 
Marcha claudicante: andar deficiente onde o indivíduo 
efetua um passo normal com uma perna e hesitante ou 
deficiente com a outra, não apoiando a planta dos pés de 
forma completa no solo, vulgarmente reconhecida como 
“mancar”.
Marcha Parkinsoniana: marcha hesitante, trêmula, com 
passos curtos e com tempo longo para percorrer um tra-
jeto.

Marcha Hemiplégica: com flacidez muscular característico em quem teve AVC (acidente vásculo-cerebral), 
um dos pés toca inteiramente no chão, mas o outro não. Semelhante a um repuxamento muscular onde os 
movimentos de extensão são bloqueados ou limitados. O lado alterado é jogado de forma circular para fora e 
para frente pelo quadril.

Marcha Atáxica Cerebelar: paciente anda sem equilíbrio e de forma irregular, com dificuldade em seguir 
uma linha reta, podendo cambalear.

Marcha Atáxica Espinhal: dificuldade de ficar em pé, dependendo da severidade. Apresentam movimentos 
bruscos com as pernas, pés afastados um do outro para ganhar mais base e estabilidade. Demanda uma força 
para jogar a perna lateralmente para ganhar a frente do corpo e com o tronco ligeiramente flertido para frente. 
Toda a região das plantas dos pés chega a tocar inteiramente no chão de uma só vez, e não aos poucos com 
atrito normal, daí o dado interessante é sobre a falta de desgaste no solado dos sapatos.

Marcha Distrófica Muscular: apresentam lordose na região lombar com abdome vultoso pela fraqueza dos 
músculos abdominais. O movimento das pernas é característico, ocorre grande movimento do quadril decorren-
te da perda da força muscular. Os ombros se projetam para frente e acompanham os passos jogando-os para 
o lado e para frente.

Respiração
A respiração consiste em uma inspiração nasal e expiração bucal ou nasal. Para cada inspiração e uma 

expiração denominamos de respiração. Entretanto, atualmente há muitos respiradores bucais, o que podem 
acarretar em alterações ortodônticas, palato em ogiva, boca seca, descamação da mucosa labial, halitose, entre 

Figura 2 - uso de muletas decorrente de artropatias.

Figura 1 - Paciente cadeirante vítima de paralisia infantil.
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Qualquer ruído durante o processo da respiração deverá ser anotado e questionado, como os sibilos durante 
a inspiração e expiração. Verificar se há esforço para realiza-la. Muitos pacientes cerram os lábios e os projeta 
para frente (bico) no intuito de soprar o ar, característico de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC).

Postura
Com o paciente em pé e de costas, devemos notar se há grandes discrepâncias no formato da coluna, seja 

encurvada para lateral como ântero-posteriormente. A curvatura lateral da coluna em forma de “S” sugere Es-
coliose, já a curvatura ântero-posterior no tórax indica Cifose. Já na coluna lombar se houver uma intensificação 
na curvatura normal, denomina-se de Lordose (figura abaixo). Claro que os profissionais que examinam com 
maior propriedade nesta área (ortopedistas, fisioterapeutas, entre outros) o farão de forma mais minuciosa, en-
tretanto para o nosso interesse  a postura e sua repercussões no complexo estomatognático ajuda sobremaneira 
o diagnóstico, bem como avaliar as condições gerais. Um paciente com limitações ou alteração na posição da 
coluna vertebral pode denunciar uma enfermidade ainda não diagnosticada, como artrose, insuficiência car-
díaca congestiva (ICC), onde o enfermo procura uma posição inclinada para frente e ligeiramente para o lado 
buscando maior conforto na compensação de sua condição. Ou um paciente com enfisema pulmonar (tipo de 
DPOC) busca apoio para os braços ao sentar para ancorar o tórax e facilitar os movimentos respiratórios. Da 
mesma forma, outros portadores de cardiopatias dormem com três ou quatro travesseiros empilhados para não 
sentirem falta de ar ou desconforto.

A musculatura que sustenta a cabeça e pescoço pode sofrer esforços posturais desnecessários, acarretando 
ao indivíduo desde má oclusão até disfunções da articulação têmporomandibular (ATM), ocorrendo tensões 
musculares e dores nessa região.

outras. O objetivo nesta etapa é avaliar a frequência respiratória, bem como perceber alterações na qualidade 
através de ruídos ou esforço ao respirar.

Para examinarmos devemos inspecionar o paciente de perfil e perceber as movimentações da caixa torácica 
quando se expande e quando relaxa (Figura 3). A cada expansão e relaxamento contamos 1 respiração, em um 
total de 1 minuto.  Não devemos comunicar ao paciente sobre a nossa intenção, pois geraria uma ansiedade e 
apreensão e ocasionaria em resultados distorcidos, seja controlando a respiração (baixa frequência) ou ofegan-
te. A tabela abaixo mostra as frequências respiratórias e suas designações.

Respiração Frequência (respiração / min)

 Eupneia (normal) Entre 18 a 20

 Bradpneia Abaixo de 18

 Taquipneia Acima de 20

Figura 3 - observação dos movimentos respiratórios do tórax.

3

Desenho esquemático: Principais alterações na coluna

Cifose                              Lordose                                                   escoliose
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Tegumento
Diversas alterações podem ocorrer na pele, seja por patologias sistêmicas como apenas locais, e muitas delas 
se manifestam nas mucosas bucais. Toda e qualquer alteração deve ser anotada no prontuário, pois quando 
estivermos no processo do diagnóstico de uma lesão bucal poderá ter relação com o achado na pele. O líquen 
plano pode ocasionar alterações somente em pele, somente em mucosa bucal ou em ambas. Na pele aparece 
como manchas violáceas múltiplas e se utilizarmos uma lupa podemos ver estrias de wickham no permeio da 
lesão. Outras manchas roxas ou púrpuras podem sugerir desordem da coagulação sanguínea ou fragilidade 
capilar (Figura 4).

Lembramos que faz parte do tegumento os anexos como 
pele, glândulas sebáceas, pelos e glândulas sudoríparas. 
Algumas vezes uma região que não era para ter pelos 
possui e outras que deveriam ter pelos não apresentam. 
Algumas avitaminoses proporcionam alopecia areata 
(falta de pelos regionais) ou medicamentos como algu-
mas quimioterapias também levam a queda de pelos e 
cabelos. Cabelos quebradiços, com queda crescente e 
acentuada também sugerem distúrbios da tireoide.

Membros superiores
Atualmente vejo algum significado científico em “ler” as 
mãos. Muito pode ser dito e diagnosticado com a inspe-
ção cuidadosa das mãos. Diversas enfermidades mani-
festam-se nas mãos, dedos e unhas. A mais representa-
tiva é a artrite reumatoide / reumatismo, como podemos 
observar na Figura 5. Note a distorção acentuada nos 
dedos da mão direita.

Uma das manifestações clínicas da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) mostra-se nos dedos com a porção 
distal dilatada, dedos em ”baqueta de tambor” (Figura 6A e 6B).

5

6A 6B
Figura 6 - Paciente com icc - dedos em baqueta. Figura 6B - unha displásica: linha longitudinal no líquen Plano.

Figura 5 - artrite reumatoide (reumatismo).

4
Figura 4 - equimose por fragilidade capilar.
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Figura 7 - tabagismo: dedos com nicotina.

Figura 8 - cacifo positivo: após pressão digital permanece a marca do dedo.

Na próxima coluna abordaremos mais sobre o exame físico do paciente.
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Devemos observar o leito ungueal, onde a unha se insere e repousa. Por vezes pode estar cianótico, azulado, 
com as extremidades dos dedos também acometidas, sugerindo hipóxia – falta de oxigenação.
As unhas podem estar quebradiças ou com linhas longitudinais. Muitas vezes relacionada com tireoidepatias, 
avitaminoses ou líquen plano (unhas displásicas - foto 6B).

Alguns vícios podem ser observados, como o tabagismo (Figura 7 - unhas e dedos manchados pela nicoti-
na), onicofagia (roer unhas), entre outras.

Membros inferiores
Verificar se não há edemas tanto em uma perna quanto outra. Quando ocorre pode ser sinal de ICC, falên-

cia renal ou retorno venoso-linfático prejudicado. Deve-se realizar a manobra de Cacifo, onde pressionamos o 
nosso dígito firmemente contra a área supostamente edemaciada e verificamos ao tirar o dedo que permanece 
a marca da pressão por alguns segundos. Caso isso ocorra, tem-se Cacifo positivo e indica acúmulo de líquido, 
edema (Figura 8).


