
ENFERMAGEM 

Profª.  Tatiane da Silva Campos 

PROCESSO DE ENFERMAGEM E SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
 

EXAME  FÍSICO 

Aula 1 



EXAME FÍSICO 

Exame físico  
 
- boa iluminação. 
- Respeitar a privacidade do paciente. 
- Explicar como vai ser o procedimento. 
- Realizar o exame no sentido Céfalo-Caldal/Podal. 
- Unhas sempre curtas. 
- O paciente tem que estar relaxado e confortável. 
- Em órgãos pares, sempre comece pelo lado não-afetado 
(ouvidos, olhos, rins...). 
-Ficar de olho na expressão facial do paciente, veja se ele 
sente desconforto ou dor ao palpar o local). 



EXAME FÍSICO 

Instrumentos e aparelhos:  
  

-Estetoscópio 
-Esfigmomanômetro 
-Fita métrica 
-Termômetro 
-Balança antropométrica 
-Espátula 
-Agulhas 
-Bolas de algodão secas e em álcool 
-Garrote 
-Lanterna 
-Martelo de reflexos 
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Inspeção – observar e inspecionar o paciente; usar a visão; 
ver o aspecto, cor, forma, tamanho e movimento do corpo.  
 
 estática: contornos anatômicos; ex: forma do tórax. 
 dinâmica: movimentos próprios (verificar alteração); ex: 
movimentos respiratórios. 

 
Inspeção geral = ver estado geral; ex: nível de 
consciência, estado nutricional e hidratação, estatura, ... 
Inspeção Frontal: olhar de frente 
Inspeção Tangencial: pesquisar movimentos mínimos (ex: 
pulso) 
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Palpação - utiliza o tato (superficial = pele ); “pressão” 
(mais profundas = órgãos internos) 
 
* Inspeção e palpação = juntas! 
 

 Palpação com mão espalmada: toda palma da mão 
 Palpação com uma das mãos sobreposta a outra 
 Palpação com polpa digital 
 Palpação com indicador e polegar = formar “pinça”  
 Palpação com dorso dos dedos (temperatura) 
 Digito pressão = pesquisar dor ou edema 
 Puntipressão =objeto pontiagudo (sensibilidade dolorosa) 
 Fricção com algodão = sensibilidade tatil 
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Percussão - vibração originada por ”golpes” leves na área 
pesquisada; observar o som 
 
 percussão direta: com pontas dos dedos fletidos (imita 
martelo); movimento com punho 
 percussão dígito-digital: parte ulnar dos dedos; sons 
maciço (músculo, coração = áreas sem ar); Submaciço (peq 
quantidade de ar); Timpânico (estômago = com ar); Claro 
pulmonar (pulmão) 
 punho percussão, percussão com a borda da mão (dor 
renal) e percussão de piparote (pesquisa de ascite) 
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Ausculta – auscultar; são sons e ruídos que os órgãos 
produzem; causados de vibrações das estruturas entre sua 
origem e a superfície corporal.  
 
 direta: capta o som pelo ouvido diretamente 
 indireta: auxílio do estetoscópio. 

 
Os tipos de sons dependem do órgão auscultado; 
caracterizado por duração, intensidade, altura, ritmo e 
timbre.  
 

Ausculta realizada em ordem, comparando regiões 
simétricas; após ausculta geral = focar nos sons alterados. 
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Não esquecer de verificar: 
 
 Sinais Vitais: Pressão Arterial; Pulso; Frequencia Cardíaca; 
Temperatura; Respiração. 

 

 Peso e Altura; fazer avaliação da condição nutricional 
 

 Tipo morfológico: brevelíneo, normolíneo, longilíneo; 
 

 Estado nutricional: avaliar IMC (Peso / Altura²) 
 

 Comunicação não verbal; 
 

 Exames laboratoriais e de imagens 
 

 Cateteres, drenos, sondas e outros dispositivos  
 


