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EXAME FÍSICO 

Exame físico do Tórax. 
 
 Inspeção 
 
Cliente sentado em um local sem encosto; 
 
O tórax precisa estar desnudo. 
 
INSPEÇÃO ESTÁTICA 

 

Alterações da pele; 
Lesões, cicatrizes, depressões, abaulamentos, circulação 
colateral e massas. 
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INSPEÇÃO DINÂMICA 
 

Padrão respiratório; 
Ritmo, frequência, expansibilidade. 

 
 
 

 
 

TIPO CARACTERÎSTICAS 

Enfisematoso ou em Tonel Aumento do diâmetro 
anteroposterior 

Pectus Excavatum/ Escavado/ 
Funil/ Sapateiro 

Depressão da metade inferior 
ou mesmo de quase todo o 
esterno e costelas 

Pectus Carinatum/ Peito de 
pombo/ Quilha de navio 

Abaulamento ou protrusão 
anterior do esterno 
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TIPO CARACTERÎSTICAS 

Tórax Cifótico Devido a acentuação anormal da curvatura 
da coluna vertebral 

Tórax Escoliótico Devido ao desvio lateral da coluna em 
plano frontal 

Tórax Raquítico Proeminências nos pontos de junção das 
costelas e sua cartilagens 
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Ritmo e frequência: 
 
Eupnéia:  
 
Dispnéia; 

 
Apnéia; 

 
Bradpnéia: < 10 irpm; 

 
Taquipnéia: > 24 irpm; 
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Ritmo e frequência: 
 
Respiração de Kussmaul: respiração regular, mas 
anormalmente profunda e de maior frequência; 
 

Respiração de Biot: períodos de respiração de igual 
profundidade, alternando com períodos de apnéia; 

 

 Respiração de Cheyne-Stokes: aumento gradual na 
profundidade das respirações, seguido de diminuição 
gradual e, em seguida, de um período de apnéia; 
 

Respiração Suspirosa: ocorrência de suspiros frequentes, 
que indicam tensão emocional  ou ansiedade. 
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Expansibilidade 
 
Normalmente, é simétrica e igual nos dois hemitórax; 

 
 Qualquer doença que afete a caixa torácica, sua 
musculatura, o diafragma, a pleura ou o pulmão de um lado, 
pode ser precocemente percebida pela assimetria dos 
movimentos ventilátorios, ao se compararem ambos os 
hemitórax. 

 
é mais facilmente reconhecida quando o paciente realiza 
inspiração profunda.  
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Palpação 
 
Palpação suave em busca de regiões dolorosas; 

 

Toque mais enérgico em pontos críticos, como edemas, 
nódulos, fraturas, abaulamentos e lesões; 

 

Com a mão espalmada ou com as pontas dos dedos; 
 

 Para avaliar a expansibilidade: apoie as mãos espalmadas 
nas projeções dos lobos pulmonares superiores; 

 

Terço médio e na região inferior dos hemitorax; 
 

Os polegares se aproximem da linha vertebral. 

 

 



EXAME FÍSICO 

Para avaliar frêmito toracovocal: com a mão espalmada e 
com os dedos unidos, sobre a superfície do tórax; 

 

Pronunciar 33; 
 

Deve ser feita em toda a região torácica; 
 

Aumentado, diminuído ou ausente. 
 
 
 

 
 
 

 
 


