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Tipo Características 

Escavado 
ou 

Retraído 

Aspecto côncavo, com os rebordos costais, as 
espinhas ilíacas e a sínfise púbica bem salientes. 
Indivíduos emagrecidos, desidratação, caquexia. 

Globoso 
 
 
 

Distendido 

Aumento de volume uniformemente distribuído, 
parece uma esfera. Gestantes e indivíduos obesos, 
hérnia e deiscência pós-cirúrgica. 
 

Aumento do abdome, acompanhado por tensão à 
palpação. Obstipação, constipação, obstrução 
intestinal, acúmulo de flatos, tumor policístico de 
ovário, entre outros. 

Piriforme Estado de gravidez avançado. 



EXAME FÍSICO 

Tipo Características 

Ascítico ou 
Batráquio 

Volume aumentado, musculatura hipotônica. O 
volume se distribui simetricamente pelos flancos. 
Medir a circunferência abdominal com fita 
métrica.Doença hepática avançada, insuficiência 
cardíaca congestiva e pancreatite. 

Em 
Avental 

Cai sobre as coxas do cliente na posição ereta, 
grande quantidade de tecido adiposo. 

 Observar presença de circulação colateral tipo porta (torno 
cicatriz umbilical) ou tipo cava (flancos e fossas ilíacas); 
 

 Peristaltismo visível; 
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Pulsações: Quando 
vigorosas, podem 
indicar: hipertrofia 
ventricular direita, 
aneurisma aórtico ou 
massa na porção 
anterior da aorta. 
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Ausculta 
 
 sempre preceder a palpação e a percussão abdominal= 
esses procedimentos tendem a alterar os sons intestinais; 

 
 Auscultar 4 quadrantes, iniciar pelo QID; sentido horário 

 
 média dos movimentos peristálticos é de 1 a cada 2 min; 

 
 Quando ausculta difícil=repetir 2 a 5 min cada quadrante 

 
 Pede-se ao cliente que não fale durante o exame. 
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Pelo menos um ou dois pontos acima e abaixo da cicatriz 
umbilical; 

 
Atentar para a frequência e intensidade dos ruídos; 

 
Podem ser classificados em: 

 
Normoativos; 
Hipoativos; 
Hiperativos. 
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OBSERVAR ACHADOS CONDIÇÕES ASOCIADAS 

Ruídos 
hidroaéreos 

 
Consequências  

dos  
movimentos  
peristálticos  

e do  
deslocamento  

de ar e  
líquidos  

no intestino 

Peristalse 
aumenta-

da 

Gastrenterites, doenças diarreicas, 
hemorragia intestinal, uso de laxantes, 
período posterior a refeições (de 6 a 7 h 

depois), fase inicial da obstrução 
intestinal (acompanhada de cólica). 
Borborigmo: som produzido pela 

contração dos músculos intestinais: 
obstrução intestinal por verminoses ou 

tumor. 

Peristalse 
diminuída 

Distúrbio eletrolítico, pós-operatório de 
cirurgia abdominal. 

Peristalse 
ausente 

Íleo paralítico (pós de cirurgias 
abdominais e peritonite) e Obstrução 

intestinal. 


