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EXAME FÍSICO 

Exame físico do aparelho Digestório 
 
PERCUSSÃO 
 
• O som normal produzido é o timpanismo; Exceto a região 
do fígado que é macicez;  
 
• tipo digitodigital; todos os quadrantes, a margem do 
fígado e a do baço 
 
• Investigar a presença e distribuição de gases, líquidos e 
massas. 
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ACHADOS COMO IDENTIFICAR? O QUE INDICAM? 

Sons 
timpânicos 

Sons claros, de timbre 
baixo (tambor) 

Cavidades ocas: 
estômago e cólon 
(quando vazio). 

Sons 
maciços 

Sons breves, de timbre 
alto 

Órgãos sólidos: fígado, 
baço, cólon preenchido 
por fezes ou líquido e 

Massas tumorais. 

Sinal de 
Jobert 

Som timpânico na linha 
hemiclavicular direita, 
onde normalmente se 

encontra macicez 
hepática 

Pneumoperitônio 
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Sinal do Piparote – ASCITE 
 
 
 acompanhar evolução da ascite=medida da circunferência 
abdominal. aferir diariamente-paciente na mesma posição 
(dorsal ou ortostática); 
 

O examinador coloca-se do lado direito do cliente; 
Repousa a mão esquerda espalmada ou com a borda ulnar 
no flanco esquerdo; Com a mão direita lança pequenos 
golpes com o indicador no flanco direito; Se houver líquido 
na cavidade abdominal o examinador captará o choque das 
ondas com a mão esquerda = indica o sinal do Piparote +; 
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PALPAÇÃO 
  
• superficial e profunda.  Iniciar no quadrante inferior 
direito, respeitando o sentido horário;  
 

• superficial = identificar anormalidades  da tonicidade da 
musculatura e da sensibilidade da parede abdominal; 
 

• profunda = examinar conteúdo da cavidade abdominal; 
 

• condições normais=palpar: borda inferior do fígado,grande 
curvatura do estomago, colóns transverso e sigmóide; 
 

• palpação superficial = realizada inicialmente com uma das 
mãos e repetindo o processo com as duas mãos; 
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Órgão Características 

Fígado Localizado sob as costelas, quase que por completo. 
Sua borda inferior pode ser palpada abaixo do 
rebordo costal direito. Um fígado normal pode ou não 
ser palpável, é indolor e tem borda fina. Seu limite 
inferior não excede dois a três dedos abaixo do 
rebordo costal 
 

Palpável: nas hepatopatias e no enfisema pulmonar.  
Impalpável: na cirrose hepática avançada (hipotrofia 
do fígado) 

Vesícula Localizada na intersecção entre o rebordo costal 
direito e o músculo reto anterior. A vesícula normal é 
impalpável 
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Baço Localizado sob as costelas, quase que por completo, 
aproximadamente abaixo da décima costela, à 
esquerda. O baço normal raramente é palpável. 
 

Palpável: na esplenomegalia, e, nesse caso, não se 
deve persistir na palpação, por risco de ruptura. 
 

Consistência mole e dolorosa: infecções agudas. 
 

Consistência dura e pouco dolorosa: cirrose 
hepática, esquistossomose, leucemia e linfoma. 

Pâncreas Localizado no retroperitônio. 
 

O pâncreas normal, em geral, é impalpável. 
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Intestinos Somente ceco e sigmoide são palpáveis. 
Na expiração do paciente, com as mãos paralelas 
fletidas em garra, penetrar as mãos ao nível da 
cicatriz umbilical, até o músculo psoas. Deslizar as 
mãos obliquamente, em direção à região inguinal 
direita.  
 

Se o paciente apresentar dor: sinal de Blumberg 
positivo, sugerindo apendicite. 
Repetir a manobra do lado esquerdo para palpação 
do sigmoide: se palpável, indica a presença de 
fecaloma. 
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Características do abdome à palpação 
 

Flexibilidade 
 

• Flácido: maleável, flexível e não doloroso à palpação. 
 

• Rígido 
 Inflexível: apendicite e pancreatite. NÃO realizar palpação 
profunda. 
 Tenso: resistência à palpação. Ocorre na obstipação, 
obstrução intestinal e acúmulo de flatos. 
 
Sensibilidade à dor: peritônio normal é indolor; presença de 
reação dor à palpação: 
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 Indicativo de inflamação: Sinal de Blumberg 
Pressionar delicadamente as pontas dos dedos, niveladas na 
vertical, aproximadamente 6 a 8 cm, no quadrante oposto 
ao da dor, soltando-os rapidamente, o que ocasionará 
pressão. Se o paciente reagir com dor acima do local 
original = sinal presente. Condições associadas: apendicite, 
pancreatite aguda, diverticulite e peritonite. 
 

 Sinal de McBurney 
Descompressão brusca no ponto médio entre a cicatriz 
umbilical e a crista ilíaca direita  
(ponto apendicular). Condições  
associadas: apendicite aguda. 
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 Sinal de Rosving 
Palpação profunda do QIE, produzindo dor intensa no QID. 
Condições associadas: apendicite aguda. 
 
 Sinal de Murphy 
Realizar compressão do local da dor, solicitando que o 
paciente inspire profundamente. Nesse momento, o 
diafragma abaixará o fígado, fazendo com que a vesícula 
alcance a extremidade do dedo que está  
comprimindo a área. Condições associadas:  
colecistite.  
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 Palpação em garra ou técnica de Mathieu - FÍGADO: 
Posicionar-se de costas para a face do cliente; Utiliza duas 
mãos; Fletir dedos em garra; região do hipocôndrio direito, 
Empurra a pele no sentido caudal durante expiração; Na 
inspiração empurra-se a pele no sentido cranial procurando 
borda hepática. Geralmente: superfície lisa, borda fina e não 
arredondada, consistência firme e elástica; 
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 Palpação bimanual – BAÇO: Cliente joelhos levemente 
fletidos; Examinador a direita do cliente e a frente dele; 
Apoia mão esquerda espalmada sob região posterior do 
abdome na área do hipocôndrio esquerdo; Apoia-se a mão 
direita espalmada sobre a face anterior do abdome, de 
modo que o punho aponte para a cicatriz umbilical;  
Empurra a pele no sentido caudal,  
durante a expiração; inspiração  
empurra-se pele no sentido cranial  
procurando o órgão. 

 
 
 
 


