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EXAME FÍSICO 

Exame físico do Tórax          Percussão 
 

Pode ser direta ou indireta; 
 

Varia de região para região: 

 
 
 

 
 
 

 
 

TIPO DE SOM REGIÃO 

Som claro 
pulmonar/ 
tipo Oco 

Região anterior, junto a linha hemiclavicular, até a 
5ª costela a direita e até a 4ª costela a esquerda.  
Região posterior, até a 9ª ou 10ª costelas. 

Som maciço Abaixo da 5ª costela a direita e nas regiões de 
projeção do coração. 

Som 
timpânico 

Locais com ar ou vísceras, como a região do 
estômago. 
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Ausculta 
 

O diafragma deve ser colocado diretamente na pele do 
cliente; 

 

Solicita que o cliente respire pela boca entreaberta; 
 

Percorrer o tórax de cima para baixo, nas faces 
posteriores, anterior e lateral; 

 

Cada hemitórax isoladamente e depois alternadamente as 
regiões; 

 

Sons normais (murmúrios vesiculares: inspiração e sons 
brônquicos: expiração longa) 
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Sons Respiratórios: Adventícios 
 

Sibilos: ruídos contínuos e agudos, geralmente na 
expiração. Ex: asma; 
Roncos: contínuos e graves causados pela presença de 
secreções. Ex: pneumonia; 
Crepitações: descontínuos, sendo agudos, de estalos ou de 
borbulhas. Ex: fluido dentro das vias aéreas; 
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Estridor ou Cornagem: agudo e cortante, devido a uma 
obstrução. Ex: semi-obstrução da traquéia ou laringe; 
 

Estertor: descontínuos, respiração difícil que produz som 
semelhante a queima de sal grosso no fogo. Ex: bronquite 
crônica; 

 

Atrito pleural:  irregular e descontínuo, comparado ao 
ranger de couro. Ex: pleurite. 

 
 Conte a frequência respiratória e observe ritmo, 
profundidade, a simetria do tórax e movimentos 
respiratórios.  
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Inspecione o tórax, observando, deformidades na coluna, 
esforço exigido para respirar, cor e condição da pele. 
 
Palpe o tórax nas faces anterior, posterior e laterais : 
observe sensibilidade, tumorações; 
 
Palpe a expansão torácica: coloque as mãos na base do 
tórax do paciente com os dedos abertos e os polegares 
afastados cerca de 5cm (na margem costal anteriormente e 
da 8ª à 10ª costela posteriormente); pressione os polegares 
na direção da coluna do paciente para criar uma pequena 
prega cutânea entre eles; peça ao paciente para inspirar 
profundamente e sinta a expansão do tórax. 
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Palpe o tórax em busca de frêmito;  
 

Faça a percussão do tórax: realize o procedimento sobre os 
espaços intercostais e não sobre as costelas; use o método 
de percussão indireta; proceda à percussão das faces 
anterior, posterior e lateral do tórax; compare o lado direito 
com o lado esquerdo; 
 

Ausculte o tórax: use o diafragma do estetoscópio; peça ao 
paciente para respirar lenta e profundamente pela boca 
enquanto você ausculta cada local durante um ciclo 
respiratório completo; 
 

 Ausculte em busca de sons de voz anormal se existirem 
evidências de congestão pulmonar. 

 


