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EXAME FÍSICO 

Exame físico do aparelho cardiovascular. 
 
 Ausculta 
 
São avaliados quanto a ritmo, frequência e qualidade; 
 
As áreas clássicas de ausculta são: 
 
Foco mitral; 
Foco tricúspide; 
Foco aórtico; 
Foco pulmonar. 
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 Foco aórtico  
→ 2º  espaço intercostal direito,  
linha paraesternal. 
 

Foco pulmonar  
→ 2º  espaço intercostal esquerdo 
linha paraesternal. 
 

Foco tricúspide → base do  
apêndice xifóide, ligeiramente à  
esquerda. 
 

Foco mitral →  4º - 5º espaço  
intercostal esquerdo, 
linha hemiclavicular. 
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Ritmo: 
 
Regular; 
Irregular. 

 
 
 

Frequência: 
 
15 a 30 s; 
1 a 2 min. 
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Bulhas cardíacas: 
 
Primeira Bulha (B1) 
oFechamento das válvulas entre os átrios e ventrículos. 
Hiperfonese: estenose mitral 
Desdobramento: bloqueio de ramo direito 
Mascaramento: insuficiência mitral ou tricúspide 

 

 

 

 
 
 

 



EXAME FÍSICO 

Bulhas cardíacas: 
 
Segunda Bulha (B2). 
oFechamento das válvulas semilunares, entre os ventrículos 
e as artérias de saída. 
Hiperfonese: persistência de canal arterial e comunicação 
interatrial 
Mascaramento: estenose aórtica, estenose pulmonar e 
miocardiopatias 
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Bulhas cardíacas: 
 
Terceira Bulha (B3) 
oOuvida imediatamente após B2, tem uma cadencia de 
galope. 
Sua presença pode ser indicativa de insuficiência cardíaca, 
miocardite e miocardiopatias. B3 patológica. 
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Bulhas cardíacas: 
 
Quarta Bulha (B4). 
oOuvida imediatamente antes de B1. 
Presente nos casos de acentuada hipertrofia ventricular, na 
angina de peito, no infarto agudo do miocárdio, em 
miocardiopatias e estenose aórtica.“Galope pré-sistólico ou 
atrial”. B4 patológica. 
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Inspecione o pescoço e o tórax; 
Deixe o paciente em posição dorsal; 
Observe a veia jugular; 
 Palpe as artérias; 
 Verifique frequência, ritmo, amplitude e simetria do pulso. 
Palpe o precórdio; 
Palpe todas as cinco áreas: ápice, margem lateral 
esquerda do esterno, área epigástrica, base esquerda e base 
direita; 
Ausculte os focos. 
Escute os sons B1, B2 (B3 e B4). 

 

 

 



EXAME FÍSICO 

Procure por sopros; 
Se ouvir um sopro, levante sua localização, qualidade, 
frequência, intensidade e duração; 
Inspecione a periferia observando cor, temperatura e 
edema; 
Inspecione o sistema venoso. 

 

 

 

 
 
 

 
 


