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EXAME FÍSICO 

Exame físico do aparelho cardiovascular. 
 

 
 

Hemiclavicular 
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INSPEÇÃO E PALPAÇÃO 
 
 

 
 

PARÂMETROS NORMAIS 
POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E 
CONDIÇÕES ASOCIADAS 

Forma torácica: 
observação de presença 
de retrações ou 
abaulamentos 

Retrações: podem indicar pericardite 
ou pleuropericardite 

Abaulamentos: podem indicar 
hipertrofia do ventrículo direito, 

aneurisma da aorta torácica e tumor 
de mediastino 

Circulação colateral: 
normalmente a rede 
venosa torácica não é 
visível 

Rede venosa visível e palpável: pode 
indicar aneurisma aórtico ou 
presença de tumores, com 

compressão da veia cava superior 
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INSPEÇÃO E PALPAÇÃO 
 
 

 
 

PARÂMETROS NORMAIS 
POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E 
CONDIÇÕES ASOCIADAS 

Análise do ictus cordis. 
Normalmente, está 
localizado no 5o espaço 
intercostal esquerdo, na 
linha hemiclavicular 

Deslocado para cima: ascite 
(elevação do diafragma) 

Deslocado para baixo: pneumotórax 
e enfisema 

Pulsações paraesternais e 
supraesternais 

Quando intensas, podem indicar 
hipertensão arterial, aneurisma ou 

insuficiência aórtica e 
hipertireoidismo 

Pulsações epigástricas Quando intensas, por vezes, indicam 
hipertrofia ventricular direita e 

estenose tricúspide 
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INSPEÇÃO E PALPAÇÃO 
 
 

 
 

PARÂMETROS NORMAIS 
POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E 
CONDIÇÕES ASOCIADAS 

Palpação do precórdio: observação 
da presença de frêmitos. A 
pesquisa deve ser realizada com a 
mão espalmada sobre o precórdio. 
São percebidos como vibrações 
finas. Observar: duração, 
intensidade, irradiação 

Sopros: presentes em 
pacientes com estenose da 

valva aórtica 

Palpação de pulso venoso jugular: 
avaliação do paciente em decúbito 
dorsal e, em seguida, na posição 
semissentada, observação de 
ambos os lados do pescoço 

Ingurgitamento jugular na 
posição semissentada: indica 

compressão da veia cava 
superior e insuficiência 

ventricular direita. 
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Inspeção 
 
Membros e Pele: 
 
Lesões, ulcerações, veias varicosas; 
Umidade, ressecamento, coloração, edema e elasticidade. 

 
PALPAÇÃO DO PULSO ARTERIAL E DO RITMO CARDÍACO 
 
 Pulsos: carotídeo, temporal, axilar, braquial, radial, 
femoral, poplíteo, pedioso e tibial posterior. 
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PARÂMETROS NORMAIS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E 
CONDIÇÕES ASOCIADAS 

FC: avaliada normalmente 
pelo pulso radial (eucardia) 
FC normal no adulto: 60 a 
100 batimentos por minuto 
(bpm) 

Taquicardia ou taquisfigmia: FC 
acima de 100 bpm, febre, 

hipertireoidismo, insuficiência 
cardíaca, hipervolemia, miocardite. 

Bradicardia ou bradisfigmia: FC 
menor que 60 bpm: febre tifoide, 

hipertensão intracraniana, bloqueio 
atrioventricular 

Ritmo: avaliado pulso 
normalmente radial e 
alterações confirmadas pela 
ausculta cardíaca 

 Arritmias patológicas: bradicardia 
sinusal, flutter atrial (arritmia 

supraventricular), fibrilação atrial, 
taquicardia, fibrilação ventricular 
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PARÂMETROS NORMAIS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E 
CONDIÇÕES ASOCIADAS 

Aferição da pressão arterial 
Normotensão: < 120 × 80 
mmHg (ótima) e < 130 × 
85 mmHg (normal) 

Hipertensão: > 140 × 90 mmHg 

Hipotensão: < 90 × 60 mmHg 

Ictus Cordis: 
 
Linha medioclavicular, aproximadamente no quarto ou 
quinto espaço intercostal; 
Com a superfície palmar da mão para sentir as pulsações; 
Com as polpas digitais para palpar o pulso apical. 
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Mediolino – 4º ou 5º  
EICE linha hemiclavicular   

 
Brevilineo – 4º           

EICE linha hemiclavicular   
 

Longilineo – 5º           
EICE linha hemiclavicular   

 

Ictus Cordis: 


