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SEMIOLOGIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA

MARINA DE MOURA ROBERTO ◆  DR. MARCOS LUIZ ANTUNES

INTRODUÇÃO
Em todas as especialidades médicas, a semiologia possui um papel fundamental no 

atendimento dos pacientes para a formação de um bom relacionamento médico-pa-
ciente e para a construção de um raciocínio clínico que auxilie o médico a elaborar hipó-
teses diagnósticas e terapêutica adequadas.

Na otorrinolaringologia, a semiologia preserva sua importância e segue a divisão 
entre anamnese e exame clínico.

ANAMNESE
A anamnese deve explorar de forma detalhada a queixa do paciente e a duração dos 

sintomas. Em um primeiro momento, o paciente deve ser estimulado a relatar de for-
ma livre o motivo de sua consulta. O médico deve direcionar a entrevista com o intui-
to de colher as informações de forma completa. Deve-se investigar início; instalação; 
duração; intensidade; características; lateralidade; frequência; fatores desencadeantes; 
fatores agravantes; fatores atenuantes; fatores associados; medicações utilizadas e epi-
sódios anteriores semelhantes aos sintomas atuais.

Na vigência de sintomas otorrinolaringológicos, deve-se explorar mais a fundo: 
queixas nasais, otológicas e laringológicas. Com a fi nalidade de simplifi car e tornar mais 
didática a anamnese, os aparelhos devem ser investigados separadamente.

NARIZ E CAVIDADES PARANASAIS
O paciente deve ser questionado quanto à presença de dor no nariz ou na face; espir-

ros; prurido; cefaleia; obstrução nasal; rinorreia; epistaxe; dispneia; hiposmia; anosmia; 
cacosmia; parosmia e alterações da fonação; e perturbações do sono.
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CAVIDADE BUCAL, FARINGE E LARINGE
O paciente deve ser questionado quanto a alterações do apetite; uso de próteses 

dentárias; sialose; halitose; dor na garganta; dispneia; disfagia; tosse; pigarros; xeros-
tomia; disfonia e afonia.

ORELHA EXTERNA, MÉDIA E INTERNA
O paciente deve ser questionado quanto à otalgia; otorragia; otorreia; disacusias; 

plenitude auricular; zumbidos; vertigem; desequilíbrios; alterações na marcha e na 
postura; e nistagmo.

Ao término da investigação dos aparelhos de interesse para a otorrinolaringologia, a 
anamnese deve ter continuidade com a investigação sobre os diversos aparelhos, com o 
objetivo de atender de maneira abrangente às necessidades do paciente, bem como os 
antecedentes pessoais; antecedentes familiares; hábitos de vida; condições de moradia 
e ocupação devem ser questionados.

De acordo com a idade do paciente, as perguntas devem ser feitas de forma a ex-
plorar as principais hipóteses diagnósticas para aquela faixa etária. Em atendimento 
de crianças, os antecedentes pré, peri e pós-natais precisam ser investigados, como, por 
exemplo, infecção por rubéola, hipóxia ou anóxia neonatal; consanguinidade dos pais; 
antecedentes familiares de perda auditiva; infecções da mãe no período pré-natal, en-
tre outras. Além disso, o crescimento ponderal e desenvolvimento da comunicação e 
aprendizado da criança precisam também ser avaliados durante a consulta.

EXAME CLÍNICO
O exame clínico deve começar com a inspeção geral do paciente, observando-se fá-

cies; formato e circunferência do pescoço; índice de massa corpórea; posicionamento 
da mandíbula; atitude do paciente frente à consulta; posição antálgica; assimetrias; de-
formidades; saudação do alérgico (sinal em dorso nasal devido ao prurido repetitivo); 
abaulamentos; ulcerações; mudanças de coloração e de morfologia; e paralisia de pares 
cranianos. Esses aspectos podem ser percebidos espontaneamente logo após a entrada 
do paciente ao consultório e durante a anamnese e exame clínico.

Durante a palpação, podem-se identificar pontos dolorosos à pressão no antro da 
mastoide e no pavilhão auricular no caso de processos inflamatórios e infecciosos, e re-
ações linfonodais. Portanto, as cadeias linfonodais anteriores e posteriores devem ser 
palpadas, assim como o dorso nasal, a musculatura facial e cervical, articulações tempo-
romandibulares, arcabouço laríngeo e tireoide devem ser examinados.

O exame clínico específico de cada aparelho deve ser feito separadamente.
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NARIZ, SEIOS PARANASAIS, FARINGE E LARINGE
A inspeção do nariz é feita por meio da rinoscopia anterior, com o auxílio do espéculo 

nasal e de iluminação através da utilização do fotóforo ou espelho frontal. O médico 
deve posicionar uma das mãos sobre a cabeça do paciente e elevar a ponta do nariz com 
o polegar, retificando a columela, para facilitar a inspeção, e a outra mão deve introduzir 
o espéculo. Deve-se observar a pirâmide nasal, narinas e vestíbulos, em busca de des-
vios de linha média, sinais inflamatórios, luxações e deformidades do septo nasal. A co-
locação do espéculo deve obedecer duas posições. A primeira com a cabeça do paciente 
em ortostase, pois dessa forma observam-se o assoalho da fossa nasal, o septo nasal, a 
cabeça da concha nasal inferior e a entrada do meato inferior. Durante esse exame, o 
médico deve estar atento para a presença de congestão nasal; hipertrofia ou degenera-
ções polipoides na concha inferior; deformidades no septo nasal; avaliar a permeabili-
dade nasal; o aspecto da mucosa; presença de exsudatos e corpos estranhos.

A segunda posição de inspeção na rinoscopia anterior deve deixar a cabeça do pa-
ciente em extensão, pois assim observam-se a cabeça da concha média, a porção alta do 
septo nasal, a fenda olfativa que conduz à abóbada da fossa nasal onde se encontra a 
lâmina crivosa, que dá passagem aos filetes do nervo olfativo, com atenção para desvios 
de septo e hipertrofia das conchas nasais.

Na vigência de congestão nasal ou hipertrofia de conchas, pode ser usado vasocons-
tritor para auxiliar a visualização das estruturas durante a rinoscopia anterior. Uma pe-
quena mecha de algodão embebida em solução de efedrina, a 0,25% para crianças e a 
1% para adultos, deve ser deixada na fossa nasal por dez minutos e um novo exame deve 
ser realizado após a remoção do algodão.

Em exame normal, a mucosa nasal apresenta-se úmida, lisa, rosada e brilhante. 
Quando há alterações no exame, a mucosa pode apresentar palidez em processos alér-
gicos ou vermelhidão em processos infecciosos agudos, ou tumorações. Em crianças, o 
espéculo nasal pode ser substituído pelo otoscópio na rinoscopia anterior, devido ao ca-
ráter invasivo e doloroso do exame.

A rinoscopia posterior permite examinar a rinofaringe, através da introdução de um 
espelho laríngeo (espelho de Garcia) pela cavidade bucal, sob anestesia tópica no pa-
lato mole e parede posterior da faringe. É necessário afastar a língua do paciente com 
o abaixador de língua e orientar o paciente a respirar pausadamente para que o palato 
mole se afaste da parede posterior da rinofaringe e facilite a visualização das estruturas. 
O espelho deve refletir a úvula; cavum; coana; a cauda das conchas inferiores; a borda 
posterior do septo nasal; tecido linfoideadenoideano e o óstio faríngeo da tuba auditiva 
na parede lateral. Com esse exame, identificam-se a presença de pólipos, exsudatos, de-
generações, massas ou outras lesões.
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A microrrinoscopia é um exame complementar mais minucioso do meato médio. 

Permite a visualização através de um microscópio cirúrgico com lente de 200 mm de 
distância focal que é introduzido após o deslocamento da concha média em direção ao 
septo nasal, expondo assim o meato médio. Esse exame proporciona melhor ilumina-
ção e aumento de lesões microscópicas.

O endoscópio flexível, ou nasofibroscópio, é utilizado na realização da nasofibrola-
ringoscopia, exame complementar importante na avaliação otorrinolaringológica (Fig. 
1). O nasofibroscópio é introduzido pelo nariz e permite examinar, através das cavida-
des nasais, a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, podendo prosseguir até a laringe 
(Fig. 2). Esse exame é dinâmico e possibilita observar relações anatômicas e funcionais 
da faringe, com o paciente executando movimentos fisiológicos espontâneos ou orien-
tados de deglutição, respiração e fonação.

Através da nasofibrolaringos-
copia é possível identificar au-
mento de volume adenoideano; 
alterações congênitas na tran-
sição nasofaríngea; como im-
perfuração coanal; neoplasias; 
inflamações; lesões traumáticas; 
situações que cursam com disfa-
gia alta, dispneia e distúrbios de 
ressonância (Fig. 3). O exame endoscópico é indicado quando o exame rinoscópico sim-
ples não é suficiente para firmar uma suspeita diagnóstica.

Figura 3. Nasofibrolaringoscopia mostrando hipertrofia adenoideana acentuada 3

Figura 1. Nasofibroscópio flexível.1 | Figura 2. Visão da fossa nasal esquerda evidenciando hipertrofia de concha nasal inferior em nasofi-
brolaringoscopia.2

Figura 2Figura 1

1. Disponivel em: <www.global-endo.com/store/products/olympus-enf-gp-fiber-rhinolaryngoscope-duplicate-5>. | 2. Disponivel em: 
<www.reddyentclinic.co.uk/NewImages/NosePics/Enlarged-inferior-turbinate.jpg>. | 3. Disponivel em: <www.clinicacoser.com/veja-fo-
tos-de/rinoscopia>.
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O exame complementar utilizado para avaliar os seios paranasais é a sinusoscopia. 

Por meio deste exame, observam-se diretamente o conteúdo dos seios, a mucosa de re-
vestimento e a permeabilidade dos óstios de drenagem. Esse exame requer hospitaliza-
ção e ambiente cirúrgico, e sua importância é reservada ao controle pós-operatório ou 
pós-radioterápico. Em casos pós-operatórios de cirurgia nasossinusal, o exame torna-se 
viável em ambiente ambulatorial com o uso do nasofibroscópio flexível ou óptica nasal 
de 0o ou com angulações (30o ou 45o).

A inspeção da região laríngea se inicia com a observação do timbre da voz, existência 
de ruídos dispneicos, movimentos de saliência e reentrância da laringe decorrentes das 
cartilagens tireoideas e cricóideas, movimentação da laringe de subida e descida com a 
expiração e inspiração, presença de linfonodos aumentados e presença de tiragens nas 
regiões supra e infraclaviculares e esternal. A palpação deve abranger a laringe e as re-
giões vizinhas. Por meio da palpação identificam-se edemas, abaulamentos e pontos 
dolorosos, que podem sugerir câncer avançado, pericondrite, hematoma ou abscesso 
laríngeo. Para o exame das cartilagens aritenóideas, comprime-se a laringe contra a co-
luna cervical, e se a manobra desencadear dor, suspeita-se de processos inflamatórios 
dessa região.

A laringoscopia indireta é o exame que possibilita visualizar de forma rápida e di-
nâmica as estruturas da laringe. O exame é realizado com o paciente em posição ere-
ta e um foco de luz posicionado em direção à cavidade oral do paciente. O foco de luz 
pode ser proveniente do fotóforo ou de foco acessório apoiado sobre a orelha direita do 
paciente, refletido por espelho frontal. A língua do paciente precisa ser rebatida para 
fora da boca, por intermédio de manobra com a mão esquerda do médico, que deve tra-
cionar gentilmente a língua com o polegar e o dedo médio enquanto o dedo indicador 
apoia-se na arcada dentária superior e os dedos anular e mínimo apoiam-se no queixo 
do paciente. Para diminuir o desconforto do paciente e facilitar a atuação do médico, 
uma nebulização com solução de lidocaína a 10% na parede posterior da orofaringe e 
base da língua pode ser feita antes do procedimento, e dessa forma haverá um relaxa-
mento da musculatura faríngea. Em seguida, o espelho laríngeo pode ser introduzido 
na faringe do paciente pela mão direita do médico. O espelho deve ser posicionado sob 
a úvula, rechaçando para cima e para trás o palato mole, com cautela para não desenca-
dear reflexo nauseoso, e com isso deve-se refletir a epiglote; valéculas; ligamento glosso 
epiglótico; zonas aritenoídeas direita e esquerda; eminências de Wrisberg e Santorini; 
bandas ventriculares direita e esquerda; silhueta glótica; pregas vocais; comissura ante-
rior e seios piriformes direito e esquerdo. Orienta-se o paciente a produzir o fonema “I” 
para levantar a laringe e a parede anterior da traqueia.
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A laringoscopia direta é pouco utilizada na otorrinolaringologia, sendo mais realiza-

da por clínicos, cirurgiões e anestesiologistas quando há necessidade de expor a laringe 
e realizar a intubação orotraqueal, em situações de emergência ou anestesia geral. Ela é 
feita com o paciente em decúbito dorsal e cabeça em extensão para que o médico possa 
introduzir o laringoscópio e mantê-lo tracionado durante todo o exame, promovendo 
melhor acesso às vias aéreas do paciente.

A endoscopia rígida é um exame com-
plementar que pode auxiliar o médico na 
avaliação da laringe. O endoscópio rígido, 
denominado telescópio ou laringoscópio 
de 70 ou 90 graus, permite observar nestes 
ângulos de visão as estruturas faringola-
ríngeas (Fig. 4). Esse instrumento é intro-
duzido pela boca e posicionado em direção 
à parede posterior, e possibilita realizar a 
faringolaringoscopia endoscópica e a visu-
alização da hipofaringe e da laringe, com 
magnifi cação e qualidade de imagem su-
periores ao exame com espelho laríngeo 
(Fig. 5). Para tanto, deve-se projetar a lín-
gua do paciente para fora da cavidade oral, 
tracionando-a assim como na laringosco-
pia com espelho de Garcia. A endoscopia 
rígida permite identifi car processos infla-
matórios agudos ou crônicos, tumores, 
corpos estranhos, entre outras alterações.

CAVIDADE BUCAL
A orofaringoscopia é o exame de avaliação da orofaringe. Para esse exame é neces-

sário utilizar um abaixador de língua que deve ser posicionado no terço anterior ou mé-
dio da língua do paciente, sem que encoste no terço posterior, a fi m de evitar o reflexo 
nauseoso. O paciente deve ser orientado a manter a língua relaxada dentro da cavidade 
oral. Com esse exame, busca-se primariamente fazer a inspeção das amígdalas palati-
nas e de suas criptas; avaliar tamanho e tipo das amígdalas, que podem ser pediculadas, 
hiperplásicas, atrófi cas ou intravélicas; reações inflamatórias; presença de exsudatos, 

Figura 4. Laringoscópio rígido de 70º 4

Figura 5. Visão da laringe através de laringoscópio rígido de 70º 5

4. Disponivel em: <www.orlmedical.com.br/endoscopios/laringoscopio.htm>. | 5. Fonte: Autor (2016).
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ulcerações, pseudomembranas, placas mucosas, tumorações; entre outras alterações. A 
hipertrofi a amigdaliana é avaliada em quatro graus, conforme sua localização na fossa 
tonsilar e a obstrução da orofaringe, sendo grau I amígdalas levemente fora da fossa 
tonsilar; grau II amígdalas que levam de 25 a 50% de obstrução; grau III amígdalas que 
levam de 50 a 75% de obstrução e grau IV amígdalas que levam a mais de 75% de obs-
trução. Faz parte do exame das amígdalas a sua expressão, para verifi car a eliminação 
de conteúdo purulento ou massas caseosas que se acumulam no interior das criptas.

A inspeção da parede posterior da 
orofaringe também é importante. Sua 
mucosa contém arborizações vascu-
lares e granulações linfoides que, em 
situações patológicas, aumentam de 
volume e número, ocasionando hiper-
secreção. Outras alterações podem ser 
identifi cadas durante a orofaringos-
copia, como perfurações, ulcerações, 
perturbações da motilidade do véu pa-
latino e dos músculos constritores da 
faringe, o que se investiga por meio da fonação da vogal “A” e da respiração profunda. É 
mandatório observar toda a cavidade oral, incluindo gengivas; mucosa jugal; assoalho 
da boca; língua; dentes; palato mole; palato duro e úvula (Fig. 6). Caso o paciente utilize 
próteses dentárias ou aparelhos ortodônticos móveis, deve-se pedir para que sejam re-
tirados antes do início do exame. 

ORELHA EXTERNA, MÉDIA E INTERNA
A exploração física do sistema auditivo engloba a inspeção externa do pavilhão au-

ricular, palpação, inspeção interna do meato acústico externo e da membrana timpâni-
ca por intermédio da otoscopia ou da otomicroscopia, e a avaliação da orelha interna 
através da audição e do equilíbrio. A inspeção da orelha externa permite reconhecer 
processos inflamatórios e neoplásicos; cistos; fístulas congênitas; reações edematosas; 
furunculose; corpo estranho; rolhas ceruminosas e pólipos no meato acústico externo e 
malformações congênitas do pavilhão auricular, como agenesia, apêndices auriculares, 
microtia e outras deformidades.

A palpação fornece elementos de valor na orientação diagnóstica pela comprovação 
de pontos dolorosos à pressão do antro mastoideo nas mastoidites agudas, assim como 

Figura 6. Inspeção da cavidade oral com destaque para leucoplasia 
(seta azul) em região lateral esquerda da língua.6

6. Disponivel em: <www.classconnection.s3.amazonaws.com/554/flashcards/4194554/png/screen_shot_2014-08-14_at_32900_pm-147D-
5FEE36F5636998B.png>.
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do pavilhão auricular nas otites externas agudas. A palpação poderá também revelar 
a presença de reações linfonodais periauriculares nos processos supurativos da orelha 
externa e da cavidade timpânica.

A otoscopia consiste no exame do meato 
acústico externo e da membrana timpânica 
com o uso do espéculo auricular e espelho 
frontal ou otoscópio. Busca-se avaliar a in-
tegridade da pele de revestimento, os pelos 
da porção inicial e a presença de detritos ce-
ruminosos ou descamação (Fig. 7). É possível 
realizar uma limpeza prévia do meato antes 
da inspeção da membrana timpânica em si-
tuação de excesso de descamação, secreções 
ou cerume. Ao se introduzir o espéculo, deve-
-se tracionar a orelha para cima e para trás, 
retificando desse modo as sinuosidades do meato acústico externo. Na criança, espe-
cialmente no lactente, essa tração deve ser feita para baixo.

A membrana timpânica apresenta-se com coloração perolada e brilhante à inspe-
ção, e localiza-se ao final do meato acústico externo, com inclinação interna e ângulo de 
45 graus com a parede inferior do meato. Identifica-se durante a otoscopia a saliência do 
cabo do martelo, a porção flácida da membrana de Shrapnell delimitada por ligamen-
tos do martelo com a membrana (tímpano-maleolares anterior e posterior), o umbigo 
da membrana timpânica e o triângulo luminoso, formado pelos raios de luz que são 
refletidos ao atingirem a membrana.

A membrana timpânica pode apresentar 
hiperemia, opacidade, vascularização, abau-
lamentos, retrações, perfuração ou secreções 
em situações patológicas. Para facilitar a des-
crição da localização das lesões, a membrana 
timpânica é dividida em quatro quadrantes: 
anterossuperior, anteroinferior, posterossu-
perior e posteroinferior, por meio de duas 
linhas que se cruzam em ângulos retos, uma 
delas passando pelo eixo do cabo do martelo 
e a segunda passando pela região do umbigo 

Figura 7. Meato acústico externo com cerume amarelado no 
terço externo.7

Figura 8. Otoscopia evidenciando membrana timpânica ínte-
gra de orelha direita, dividida em quadrantes.8

7. Fonte: do Autor (2016). | 8. Disponivel em: <www.entusa.com/ear_photographs_html/normal-eardrum-4.htm>.


