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RESUMO:  

O conhecimento dos linfonodos da cabeça e do pescoço faz-se importante para 

detectar possíveis alterações. Por meio da ultrassonografia da região cervical, 

podemos diferenciar os linfonodos de natureza benigna dos de maligna, devido ao 

estudo do número, da forma, das dimensões, do hilo e do córtex dos mesmos. No 

presente estudo foram analisados 20 pacientes, em ambos os lados (D e E), 

totalizando 400 linfonodos examinados, sendo eles: os linfonodos mastóideos, 

parotídeos superficiais, parotídeos extra-glandulares, parotídeos intra-glandulares, 

submandibulares pré-glandulares, submandibulares retro-glandulares, 

submandibulares intracapsulares, submentuais, cervicais anteriores, e cervicais 

posteriores, mediante aprovação do Comitê de Ética (CAAE-13668463). O estudo 

utilizou pacientes voluntários sem queixa quanto á saúde, que talvez por este 

motivo, não apresentaram anormalidades. Os resultados obtidos foram condizentes 

com os dados encontrados na revisão de literatura, não foram observados aqueles 

descritos como raros, e de difícil acesso, ou com o tamanho inferior a 0,4 

centímetros. Foram observados os linfonodos com maior clareza: os linfonodos 

mastoideos, parotídeos extra-glandulares e intra-glandulares, os submandibulares 

retro-glandulares, pré-glandulares, e intracapsulares, submentuais, cervicais 

anteriores e posteriores. A possibilidade de se observar esses linfonodos nos remete 

a importância de constatar do ponto de vista imaginológico a presença de saúde ou 

a sugestão de possíveis afecções, as quais os profissionais devem estar atentos 

quando da realização do exame do paciente.  

 

INTRODUÇÃO:  

Os linfonodos são pequenos órgãos compostos por tecido linfóide que se encontram 

espalhados pelo corpo, sempre no trajeto de vasos linfáticos.  Os linfonodos atuam 

como filtro da linfa, antes da mesma retornar ao sangue, cada grupamento linfonodal 

é responsável pela drenagem de determinada parte do corpo. O conhecimento dos 

linfonodos é fundamental para o reconhecimento de possíveis patologias. Isto 

porque, os linfonodos podem apresentar alterações frente a um processo 

inflamatório ou mesmo quando instalada uma infecção. O reconhecimento dos 

linfonodos na imagem auxilia o clínico a compreender a afecção instalada, devendo 

este estar apto a reconhecer os diferentes padrões apresentados na imagem. 

Somente o exame clínico não é suficiente para avaliação do envolvimento de 



linfonodos Nas afecções, entre elas, as neoplasias, sendo os exames de imagem 

importantes para a adequada identificação de metástases cervicais. Com base na 

ultrassonografia foram verificados quais linfonodos são possíveis de serem 

examinados, com o estabelecimento do transdutor mais adequado e o aspecto na 

imagem do padrão normal e aquele indicativo de afecção. Por meio da 

ultrassonografia, podemos diferenciar se os linfonodos são de natureza benigna dos 

de maligna, devido ao estudo do número, da forma, das dimensões, do hilo, do 

córtex dos linfonodos, da presença de necrose, calcificação, disseminação 

extracapsular e vascularização. O exame adequado dos linfonodos possibilita o 

diagnótico de possíveis patologias consideradas graves, como doenças 

granulomatosas (tuberculose, sarcoidose, histoplasmose), linfoma Hodgkin e 

metástases de tumores extra-tireoidianos (como pulmão, mama, esôfago, laringe e 

outros) e tumores diferenciados da tireóide. 

 

REVISÃO DE LITERATURA/ JUSTIFICATIVA DE ESTUDO:  

A linfa é o líquido derivado do plasma que extravasa dos capilares sanguíneos para 

os espaços intersticiais, sendo recolhido pelos capilares do sistema linfático. O 

sistema linfático devolve para a circulação o líquido em excesso e a pequena 

quantidade de proteínas que extravasam dos vasos sanguíneos para o interstício 

(Guyton, 2006). Os vasos linfáticos constituem um sistema de canais que seguem os 

trajetos das veias. Possuem cerca de 0,5 a 1mm de diâmetro e válvulas semilunares 

que garantem um sentido único para o seu fluxo, convergindo para os ductos 

linfáticos. A linfa proveniente do lado esquerdo da cabeça e do pescoço penetra o 

ducto torácico e escoa para o sistema venoso, enquanto a linfa do lado direito segue 

para o ducto linfático direito, que desemboca no sistema venoso sanguíneo 

(Madeira, 2006). Os linfonodos da cabeça e pescoço estão localizados superficial ou 

profundamente em relação aos tecidos adjacentes (Fehrenbach, 2005). Os 

linfonodos superficiais da cabeça estão divididos em cinco grupos: occipitais, 

mastóideos, pré-auriculares, parotídeos superficiais, da face. Estão subdivididos em: 

zigomáticos, bucinatórios, nasolabiais, e mandibulares. Os linfonodos profundos da 

cabeça, são impossíveis da serem palpados durante um exame extra-oral e, estão 

divididos em: parotídeos profundos, retrofaríngeos (Fehrenbach, 2005). Os 

linfonodos cervicais superficiais são divididos em submentuais, cervicais anteriores 

superficiais, cervicais laterais superficiais, submandibulares. Os linfonodos cervicais 



profundos distribuem-se ao longo da veia jugular interna, profundamente ao músculo 

esternocleidomastóideo, variando em número de quinze a trinta. Esses linfonodos 

podem ser palpados e estão divididos em superiores e inferiores (Fehrenbach, 

2005). Os linfonodos são órgãos circundados por uma cápsula de tecido conjuntivo 

denso e algumas fibras elásticas, que envia trabéculas para o seu interior, o que 

divide o parênquima. Esquematicamente, o parênquima do linfonodo divide-se em: 

córtex, localizado abaixo da cápsula e medula, localizada no centro do órgão 

(Junqueira, 2004). A função dos linfonodos é a de filtrar a linfa, produzir linfócitos e 

regular a circulação linfática (Madeira, 2006). Os linfonodos tem um lado convexo, 

por onde a linfa penetra através de vasos linfáticos aferentes e o outro com o hilo, 

por onde sai um único vaso linfático eferente, junto com vasos sanguíneos (uma 

única artéria e veia pequenas). Seu tamanho pode variar de 0,1 a 2,5 centímetros de 

comprimento (Chammas et al. ,2004). Os tipos e intensidades de alterações 

morfológicas sofridas pelos linfonodos dependem principalmente do fator 

desencadeante e da resposta do sistema imune (Robbins, 2000). O conhecimento 

dos linfonodos da cabeça e do pescoço é de extrema importância para detectar 

possíveis alterações, as quais são avaliadas por diferentes métodos de diagnósticos 

por imagem. Assim como a presença de metástases na região cervical, 

particularmente quando não são de outra forma tão evidente, são detectadas por 

métodos de imagem (Figueiredo et al. 2011). Rosário et al. (2007), ressaltam que ao 

observar linfonodos em ultrassonografias, constatou-se que os mesmos quando não 

apresentam calcificações nem degenerações císticas, aparecem de forma alongada 

e com hilo ecogênico e são de natureza benigna. A tomografia computadorizada e a 

ressonância magnética permitem entre outros aspectos, a avaliação do tamanho do 

tumor e a infiltração dos vasos (Harnsberger, 2004). Linfonodos reacionais, ou seja, 

inflamatórios, no exame ultrassonográfico, apresentam-se geralmente de forma oval 

ou alongada, com ecotextura hipoecogênica uniforme e com hilo hiperecogênico 

central, localizados nas regiões submandibulares, submentual e jugular superior. Os 

linfonodos fortemente suspeitos de metástases, por sua vez, apresentam-se de 

forma arredonda, geralmente hipoecogênico com perda do hilo e em alguns casos 

com presença de calcificações e/ou degenerações císticas. Encontram-se situados 

no 1/3 inferior do pescoço (Biscolla, 2007). Os linfonodos podem propagar 

neoplasias malignas existentes nas regiões onde estão localizados (Robbins, 2000). 

Segundo Leão et al. (2007), os linfonodos sentinelas, são aqueles que primeiro 



drenam a linfa de um tumor, sendo também os primeiros linfonodos acometidos por 

uma metástase. Os linfonodos cervicais profundos são, com maior frequência, os 

que se apresentam como sede de metástases provenientes de tumores malignos 

originados na região da cavidade oral (Madeira 2006). De acordo com Figueiredo et 

al. (2011), com a presença de um nódulo linfático ou uma metástase isolada, o 

prognóstico positivo diminui em 50%. Segundo Maahs et al. (2007), das neoplasias 

malignas que acometem a boca, o carcinoma epidermóide, que corresponde a mais 

de 90% dos casos, apresenta baixas taxas de sobrevida, sendo uma doença 

extremamente agressiva, que geralmente se infiltra nos vasos linfáticos e tecidos 

próximos, produzindo metástases (Figueiredo 2009). Recorrências regionais dos 

carcinomas diferenciados de tiróide (CDT) são representadas por linfonodos 

cervicais em 60–75% dos casos. Com a introdução da ultra-sonografia cervical no 

seguimento dos pacientes com carcinoma papilífero de tiróide tornou-se freqüente o 

encontro de pequenos linfonodos cervicais. A presença de linfonodos cervicais nos 

pacientes em seguimento por CDT é freqüente e, na maioria das vezes, não 

representa metástases. A maioria dos linfonodos cervicais é representada por 

linfoadenites reacionais, porém é importante incluir no diagnóstico diferencial as 

doenças granulomatosas (tuberculose, sarcoidose, histoplasmose), linfoma Hodgkin 

e metástases de tumores extra-tireoidianos (como pulmão, mama, esôfago, laringe e 

outros) (Biscolla, 2007). Outra importância da detecção do envolvimento de 

linfonodos cervicais como principal objetivo no tratamento e definição no prognóstico 

ocorre no caso de carcinoma espinocelular da cavidade oral (Figueiredo, 2009). 

 

OBJETIVOS:  

Neste estudo o objetivo foi avaliar os linfonodos da face e do pescoço por meio da 

ultrassonografia, em condições de normalidade. 

 

METODOLOGIA: 

Foram analisados 20 pacientes pelo ultrassom modo B, selecionados por meio de 

um convite e participação voluntária, para realização dos exames. Este estudo foi 

realizado mediante aprovação do Comitê de Ética (CAAE-13668463). As imagens 

foram obtidas em um aparelho Toshiba MX (Toshiba Corporation), com um 

transdutor linear modelo 12L5, com frequência de 5-12 MHz e um transdutor 



panorâmico. Foi utilizada uma fina película de gel, entre o transdutor e a proteção de 

látex. Os exames foram realizados por um médico especialista em ultrassonografia, 

com 20 anos de experiência. A amostra foi composta de 20 pacientes 

aparentemente saudáveis, 10 homens e 10 mulheres, com a idade média de 24,2 

anos. O tempo médio de realização dos exames foi de quinze minutos por paciente. 

 

RESULTADOS:  

Nos 20 pacientes, o exame dos linfonodos foi realizado de ambos os lados (D e E), 

totalizando 400 linfonodos examinados, sendo eles, os linfonodos mastoideos, 

parotídeos superficiais, parotídeos extra-glandulares, parotídeos intra-glandulares, 

submandibulares pré-glandular, submandibulares retro-glandular, submandibulares 

intracapsulares, submentuais, cervicais anteriores, e cervicais posteriores. Não 

foram possíveis de serem observados, devido a localização e ao tamanho, os 

seguintes linfonodos: faciais: grupo infra-orbitario e grupo zigomático, retrofaríngeos 

laterais e medianos, cervicais laterais profundo: grupo pré-laríngeo, grupo pré-

tireóideo, grupo pré-traqueal, e grupo para-traqueal,  submandibulares pre-vascular 

e retrovascular, sublinguais laterais e medianos, faciais: grupo mandibular e grupo 

bucinador, o que foi condizente com a revisão bibliográfica (Fehrenbach 2005). Os 

linfonodos mastóideos D tiveram uma média de tamanho de 0,7 cm, com desvio 

padrão de 0,4, e uma variância de 0,2, já os linfonodos E. a média também foi 0,7 

cm, mas o desvio padrão foi de 0,3 e a variância de 0,1. Os parotídeos só foram 

possíveis de observar os D. os quais tiveram uma média de 0,9 cm, com um desvio 

padrão de 0,2, e variância de valor 0. Os parotídeos extra-glandulares D. tiveram 

uma média de 1,4 cm, com desvio padrão de 1,7 e uma variância de 0,5. Já os E. 

tiveram uma média de 0,8 cm, com desvio padrão de 0,2 e variância de 0,1.Os 

parotídeos intra-glandulares D. tiveram uma média de 0,8 cm, com desvio padrão de 

0,2 e variância de 0,1.Já os E. tiveram uma média de 0,7 cm, com desvio padrão de 

0,3 e variância de 0,1.Os submandibulares pré-glandulares D tiveram uma média de 

0,9 cm, com desvio padrão de 0,5 e variância de 0,2. Os E. tiveram uma média de 

1,1 cm, com desvio padrão de 0,6 e variância de 0,4.Os submandibulares retro-

glandulares D. tiveram uma média de 1,4 cm, com desvio-padrão de 0,7 e variância 

de 0,4, enquanto que os E. tiveram uma média de 1,2 cm, com desvio padrão de 0,5 

e variância de 0,2. Os submandibulares intracapsulares D, tiveram uma média de 1,0 

cm, com desvio padrão de 0,6 e variância de 0,3. Os E. tiveram uma média de 1,1 



cm, com desvio padrão de 0,5 e variância de 0,3. Já os submentuais D. tiveram uma 

média de 0,7 cm, com desvio padrão de 0,3 e variância de 0,1, e os E. com média 

de 0,7 cm, desvio padrão de 0,4 e variância de 0,1.Os cervicais anteriores D tiveram 

uma média de 1,1 cm, com desvio padrão de 0,3 e variância de 0,1. Os E. tiveram 

uma média de 1,2 cm, com desvio padrão de 0,3 e variância de 0,1. Os cervicais 

posteriores D tiveram uma média de 1,1 cm, com desvio padrão de 0,6 e variância 

de 0,3. Já os E. tiveram uma média de 1,1 cm, com desvio padrão de 0,4 e variância 

de 0,2. Com relação ao gênero feminino, os linfonodos que tiveram a menor média 

foram os parotídeos superficiais E. e o parotídeo extra-glandular E, com média de 

valor 0 cm. Já os que obtiveram maior média foram os submandibulares retro-

glandulares D, com valor de 1,5 cm, e os cervicais anteriores E, com média de 1,3 

cm. Já os maiores valores observados para o desvio padrão, foram observados nos 

parotídeos extra-glandulares D, de valor 1,7 cm e os sumandibulares retro-

glandulares D, com valor de 1,5 cm. Enquanto que os menores valores de desvio 

padrão foram observados no L. parotídeo superficial E. e L. extra-glandular E, com 

valor de 0 cm. Quanto ao gênero masculino, os linfonodos observados com o maior 

valor de média (1,35 cm) foram os submandibulares retro-glandulares D. Já os que 

tiveram a menor média foram parotídeos superficiais, com valor de 0 cm. O desvio 

padrão maior, com valor de 0,9, foi no L. parotídeo extra-glandular D. Enquanto que 

o menor valor foi observado no L. parotídeo superficial, com valor 0. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Por meio da ultrassonografia pudemos examinar os linfonodos da face e do pescoço 

de pacientes voluntários. No que diz respeito aos equipamentos utilizados, ao 

examinador, e aos pacientes para a obtenção dos dados, foram de fácil acesso e 

aquisição, por isto, não houve dificuldades. Contudo, um obstáculo foi à semelhança 

de ecogenicidade das estruturas, dentre elas, da tela subcutânea, do líquido linfático 

e tecido pouco denso do tecido adiposo. Além disso, foi contemplado que na 

realização dos exames os linfonodos só podem ser vistos quando maiores que 0,4 

centímetros, caso contrário há enorme dificuldade de distinguir. A porcentagem de 

linfonodos com 0,4 foi apenas de 0,9%, condizendo com apenas 2 linfonodos 

apresentados com este tamanho. A maioria, a qual foi 15,8% dos linfonodos, em um 

total de 34 linfonodos, foi de um centímetro. O maior linfonodo analisado foi um 

linfonodo parotídeo extra-glandular de 2,7 centímetros, de um paciente de 18 anos 



do gênero feminino. O aumento do linfonodo pode ter inúmeras causas, sendo a 

mais comum, a infecção, podendo ser viral, bacteriana ou fúngica (Robbins SL, 

2000) Os pacientes voluntários a principio não relataram nenhuma queixa quanto á 

saúde, talvez por este motivo não apresentaram anormalidades. Os resultados 

alcançados foram condizentes com a revisão de literatura (Fehrenbach 2005). 

Aqueles linfonodos, em que a literatura (Fehrenbach 2005) relatou ser encontrados 

raramente, não foram possíveis de serem observados na ultrassonografia. São 

exemplos destes os linfonodos: faciais, sublinguais, retrofaríngeos. Já os que foram 

obtidos com maior facilidade, são justamente os que a literatura (Madeira, 2006) 

apresenta como estando em maior número, e com uma localização mais fácil. Os 

linfonodos que foram observados com menor complexidade foram: mastoideos, 

parotídeos extra-glandulares e intra-glandulares, submandibulares retro-glandulares, 

pré-glandulares, e intracapsulares, submentuais, cervicais anteriores e posteriores. 

Os linfonodos vistos com maior clareza foram comuns entre os pacientes, ocorrendo 

uma pequena variação de 0 á 0,7 quanto ao tamanho de linfonodos. O linfonodo 

parotídeo superficial, foi observado em apenas um dos pacientes, sendo este do 

gênero feminino. Já os que foram encontrados em todos os pacientes sem exceção, 

foram os linfonodos cervicais anteriores, sendo a maioria (72,5%, em uma 

quantidade de 29 linfonodos) com quantidade maior ou igual a 1 centímetro. 

Semelhantes a estes, os linfonodos cervicais posteriores e os parotídeos intra-

glandulares, foram observados em  95% dos pacientes. Em adição, as 

características as quais podem significar malignidade, como necrose, calcificação, 

disseminação extracapsular ou vascularização, segundo Chammas et al. (2004), não 

foram observados durante o estudo em nenhum linfonodo. Pelo contrário, as 

análises revelaram que os linfonodos aparecem de forma alongada e com hilo 

ecogênico sem anormalidades, com aspecto de forma benigna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Foi possível a obtenção das imagens, utilizando-se um aparelho Toshiba MX 

(Toshiba Corporation), com um transdutor linear modelo 12L5, com frequência de 

5-12 MHz e um transdutor panorâmico. Os dados obtidos pelos exames realizados 

mostraram-se condizentes com aqueles relatados na literatura, sendo observados 

aqueles linfonodos da face e do pescoço que não se apresentaram raros ou com o 

tamanho menor que 0,4 cm. Foram observados, os linfonodos mastoideos, 



parotídeos extra-glandulares e intra-glandulares, os submandibulares retro-

glandulares, pré-glandulares, e intracapsulares, submentuais, cervicais anteriores e 

posteriores.Com base nos estudos, foi possível adquirir bons gráficos levando em 

conta o a média do tamanho, a mediana, a variância, a moda, e o desvio padrão. No 

que se refere ao lado do linfonodo e a idade no examinado, não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes. Em relação à idade não houve diferença 

estatisticamente significante, mesmo porque os pacientes observados têm uma 

idade semelhante, sendo a média de 24,2 anos. No tocante ao gênero, não houve 

diferenças, estatisticamente relevantes. Para o gênero feminino, os linfonodos que 

tiveram a menor média foram os parotídeos superficiais E. e o parotídeo extra-

glandular E, e com maior média foram os submandibulares retro-glandulares D. e os 

cervicais anteriores E. Já os homens, os linfonodos observados com o maior valor 

de média foram os submandibulares retro-glandulares D. Enquanto que os que 

tiveram a menor média foram parotídeos superficiais, com valor de 0 cm. Não foi 

possível observar nenhuma anormalidade, ou aparência de malignidade dos 

linfonodos na amostra estudada. 
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ANEXOS – GRÁFICOS e IMAGENS:   
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TENDÊNCIAS CENTRAIS: HOMENS vs. 

MULHERES 

    M->MÉDIA     M->MEDIANA     M->MODA
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    H->MODA     H->DESVIO PADRÃO

Figura 1: Linfonodo cervical 

anterior direito. Paciente 

feminino, 22 anos. 

Figura 2:Linfonodo mentual 

esquerdo. Paciente 

masculino, 50 anos. 

Figura 3: Linfonodo Submandibular 

Retroglandular direito. Paciente 

masculino, 24 anos. 

 


