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Linfonodos: conceitos, exame físico (palpação) e 
interpretação clínica.
Prof. Caetano Baptista Neto1

Introdução & Conceitos

Os linfonodos, também chamados de nódu-
los linfáticos e, erradamente, gânglios linfáticos 
– estes não secretam substâncias – são estrutu-
ras anatômicas interligadas por vasos linfáticos 
espalhados em cadeias pelo corpo com o ob-
jetivo de armazenar glóbulos de defesa contra 
antígenos, sejam estes exógenos (micro-orga-
nismos) ou endógenos (nossas próprias células 
atípicas), bem como drenar a linfa dos órgãos. 
Dentre várias cadeias linfáticas, abordarei neste 
artigo os nódulos linfáticos que envolvem a re-
gião de cabeça e pescoço.

Anatomicamente, os linfonodos apresen-
tam dimensões que variam cerca de 1 a 20 mm 
em seu maior eixo, sendo comparado a um grão 
de lentilha ou ervilha, alongada, muitas vezes 
fusiforme ou riniforme. Linfonodos que fazem 
a drenagem diretamente de uma estrutura ana-
tômica ou órgão são denominados de regionais, 
já aqueles que são responsáveis pela drenagem 
linfática de vários órgãos e estão mais distantes 

da origem do problema são chamados de saté-
lites. São responsáveis por filtrar a linfa, elimi-
nando e combatendo infecções ou células atípi-
cas que por ventura possam adentrar em nosso 
sistema. A linfa é composta por água (96,7%), 
proteínas (4,9%) e poucos elementos figurados, 
sendo cerca de 0 a 2500 linfócitos/ml. A quan-
tidade de linfa circulante é cerca de 0,5 a 3,0 
litros por dia a uma velocidade de 5 a 10 cm 
por minuto.

Em nosso corpo estima-se cerca de 500 a 
700 linfonodos, já na região cervical encontram-
se a maioria, com aproximadamente 200 a 250 
nódulos linfáticos.

Cadeias linfáticas

Dentre vários linfonodos existentes na região 
de cabeça e pescoço, destaco alguns grupos a 
serem examinados onde estes foram classifica-
dos de forma a facilitar didaticamente o exame 
físico para o profissional. Portanto, os grupos 
linfáticos a serem examinados são:

Cadeias Linfáticas Região anatômica

Pré e Pós-auricular (Dir/Esq)

(Parotídea e Occipital)

Imediatamente anterior ao trágus do pavilhão auditivo e próximo ao processo mastoide, 

respectivamente.

Submandibular (Dir/Esq) Abaixo da borda do corpo mandibular na face interna.

Submentual Parede interna da borda inferior do mento.

Cervical Superficial (Dir/Esq) Contigua ao músculo esternocleidomastoideo na face anterior.

Cervical Profunda (Dir/Esq) Entre traqueia e esternocleidomastoideo (paralelo à jugular) e região supra-clavicular.
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Esquema das cadeias linfáticas

Palpação da cadeia linfática cervical super-
ficial (direita e esquerda).

O profissional pode se localizar ligeiramente 
atrás e ao lado da cadeia escolhida. Evidencia-se 
o músculo esternocleidomastoideo (ECM) solici-
tando ao paciente que gire a cabeça para o lado 
oposto da palpação (Figura 4), ou seja, se for pal-
par a cadeia do lado direito do paciente, solicita-se 
para girar para o lado esquerdo. Evidencie e apre-
enda o músculo ECM, onde o polegar serve de 
anteparo na porção posterior do mesmo, flexiona-
se ligeiramente a cabeça do paciente para baixo e 
faça um movimento dedilhado percorrendo a face 
anterior do esternocleidomastoideo no sentido do 
processo mastoide até a inserção na clavícula e 
esterno. Realizar o procedimento para ambos os 
lados (Figura 5).

Figura 1 - Cadeias linfáticas didáticas para exame físico.

Semiotécnica das cadeias linfáticas

O profissional deve se posicionar em pé e o 
paciente deve sentar no mocho. Para viabilizar a 
palpação, o profissional deve assumir uma posição 
específica para a cadeia a ser analisada.

Palpação da cadeia linfática pós e pré-auri-
cular (direita e esquerda).

Para o exame regional da cadeia pós-auricular 
(mastoidea), o profissional deve ficar em pé atrás 
do paciente, este ficará sentado no mocho e com 
uma palpação bimanual bilateral deve dedilhar a 
região do processo mastoide localizado atrás do 
pavilhão auditivo, utilizando preferencialmente os 
três dedos: indicador, médio e anelar. Verificar se 
percebe nódulo linfático palpável, se há sintoma e 
descrever, caso encontre. Para a pré-auricular (pa-
rotídea), a posição e a técnica é a mesma, apenas 
dedilhar na região anterior ao trágus ou parotídea 
(Figura 2).

Figura 2 - Palpação pré-auricular (esq.) e pós-auricular (dir.).

Figura 3 - Cadeia submandibular. Cabeça para baixo e lado da palpação.

das mãos é utilizada para amparar e direcionar a 
cabeça do paciente para baixo e para o lado da 
palpação. Com a outra mão, palpa-se com os três 
dedos. Tocamos a borda inferior do corpo da man-
díbula em sua face interna e deslocamos a cabeça 
do paciente para o lado da palpação. Com este 
procedimento conseguimos promover um relaxa-
mento da musculatura para facilitar a palpação 
dos linfonodos contra a face interna da mandíbu-
la. Notar se percebe algum nódulo linfático, caso 
ocorra, descrever (Figura 3).

Palpação da cadeia submandibular (direita 
e esquerda).

O profissional deve se posicionar ligeiramente 
atrás e ao lado da cadeia a ser examinada. Uma Figura 4 - Evidenciando o ECM.
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Figura 5 - Palpação manual com polegar e os três dedos. Dedilhar.

Palpação da cadeia cervical profunda.

Pode-se dizer que a localização desta cadeia 
linfática está paralela entre à traqueia e o esterno-
cleidomastoideo, justaposta à jugular. Encontra-se 
linfonodos também na região supra-clavicular. O 
profissional pode se situar atrás do paciente ligeira-
mente ao lado da palpação. Percorrer os dedos no 
espaço entre a traqueia e o músculo esternoclei-
domastoideo com moderada intensidade, tanto de 
forma dedilhada como circular para sentir as alte-
rações. Pode pedir para o paciente levantar o om-
bro do lado examinado para evidenciar o triângulo 
supra-clavicular, vulga “saboneteira” e palpar bi ou 
digitalmente percorrendo a região supra-clavicular 
e as paredes internas desse triângulo (Figura 6).

Figura 6 - Evidenciar “saboneteira”. Palpar faces internas do triângulo.

Palpação da cadeia submentual.

O cirurgião dentista deve ficar à frente do pa-
ciente e solicitar para que flexione a cabeça para 
baixo e palpar bi ou digitalmente a borda inferior 
do mento levando as estruturas linfáticas contra a 
face interna do mento (Figura 7).

Características clínicas e interpretação dos 
linfonodos

O exame físico de um linfonodo normal pode 
trazer alguma dificuldade para o acadêmico, pois 
na palpação, muitas vezes passa despercebido.

Figura 7 - Palpação contra a borda interna do mento.

Os itens a serem pesquisados na semiotécnica 
dos gânglios linfáticos são: tamanho, consistência, 
mobilidade, sensibilidade, textura e temperatura. 
Todos esses dados devem ser sentidos na hora do 
exame e para cada linfonodo palpado e sentido, 
deve ter uma descrição (semiografar). Quanto ao 
tamanho é necessário que se faça uma ressalva, 
pois embora um nódulo linfático normal possa va-
riar entre 1 a 20 mm, podemos encontrar em uma 
mesma cadeia dimensões diferentes dos padrões. 
Vale chamar a atenção que a experiência e a prá-
tica na palpação ajudarão no reconhecimento de 
linfonodos de dimensões normais de outros que 
habitualmente fogem dos padrões da região exa-
minada.

 A Tabela 1, resume os tipos de linfonodos e 
suas características clínicas.

Propedêutica clínica

A constatação de linfonodos palpáveis altera-
dos, seja em qualquer item descrito na Tabela 1, é 
passível da utilização do termo linfadenopatia, pois 
significa que houve modificação anormal da estru-
tura, por exemplo, linfadenomegalia, aumento do 
linfonodo ou, até mesmo, dimensões normais com 
consistência fibrosa ou borrachoide, podendo ain-
da ser fixo e indolor. Tal envolvimento pode ser por 
processos infecciosos, inflamatórios ou neoplásicos, 
como doenças virais, bacterianas endodônticas ou 
não, fúngicas, neoplásicas e metastáticas, reações 
de hipersensibilidade, doenças autoimunes em fase 
aguda, linfomas, entre outras.

Portanto, qualquer infecção dento-alveolar, 
periodontal ou óssea ativará os linfonodos re-
gionais responsáveis pela drenagem da estru-
tura acometida. Este tipo de envolvimento por 
infecção endodôntica ou abscesso, geralmente 
ocorre em um ou outro linfonodo, já lesões ex-
tensas ou que envolvem mais estruturas (dente, 
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Tabela 1 - Tipos de linfonodos e características clínicas.

CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS

TIPOS DE LINFONODOS

Normal Inflamatório Hiperplásico Neoplásico / Metastático

Tamanho (mm) Entre 1 a 15 Aumentado Aumentado Aumentado

Mobilidade Móvel Móvel Móvel Fixo

Sensibilidade Indolor Dolorido Indolor Indolor

Textura Lisa Lisa Lisa Rugosa

Temperatura Frio Quente Frio Frio

Consistência Amolecido Fibrosa Fibrosa Firme / Pétrea

periodonto e osso) de natureza infecciosa bacte-
riana, apresentam múltiplos linfonodos regionais 
ispilaterais, ou seja, do mesmo lado acometido 
ou uma cadeia satélite do lado alterado. Já as 
infecções virais, que afeta o indivíduo sistemica-
mente, causam linfadenopatia em várias cadeias 
linfáticas (satélites) bilaterais ou contralaterais, 
dado importante para a elaboração do diagnós-
tico diferencial entre doenças locais e sistêmicas 
virais ou autoimunes.

Já em neoplasias malignas pode ocorrer linfa-
denopatia regional, onde um linfonodo pode ser 
produto de metástase da lesão primária tendo seu 
tamanho aumentado (linfadenomegalia). Como 

exemplo, podemos tomar a figura 8. Neste pa-
ciente, a lesão primária ocorreu na língua e com o 
passar do tempo, sem tratamento e com diagnós-
tico tardio, progrediu para metástase em linfono-
do regional submandibular e evoluiu para outros 
linfonodos ainda regionais da cadeia cervical pro-
funda e superficial. Note o aumento de volume 
globoso superficialmente ao esternocleidomastoi-
deo e profundamente entre traqueia e o mesmo 
músculo. O paciente L. M. S. teve seu diagnóstico 
de carcinoma espinocelular (epidermoide) (Figura 
9), fez ressecção da língua, radioterapia e, infeliz-
mente, veio a falecer pelo estadiamento avançado 
cerca de 2 anos após o diagnóstico.

Conclusão

O cirurgião dentista é o profissional que apre-
senta grande possibilidade de detectar e examinar 
os linfonodos, reconhecendo e interpretando os 
achados clínicos. O diagnóstico de uma neoplasia 
maligna, seja primária (linfomas) ou metástases, 
permite que o profissional encaminhe o pacien-
te para tratamento da enfermidade ou evite que 
a doença ganhe dimensões ainda maiores e, de 
certa forma, fazendo prevenção de outros órgãos 
ainda hígidos melhorando o prognóstico.

O treino contínuo da palpação dos linfonodos 
permitirá que o aluno ou cirurgião dentista adqui-
ra destreza e sensibilidade em reconhecer os tipos 
de linfonodos.
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Figura 7 - Linfadenomegalia em cervical superficial e profundo. Figura 8 - Carcinoma espinocelular em língua.


