
PROPEDÊUTICA 

EXAME FÍSICO – ROTEIRO E AVALIAÇÃO 

 

ALUNO:          ____  _________   _Duração:  __         DATA: __     ___ APTO: ___ SIM / ___NÃO 

 

 1 – LAVAR AS MÃOS 

_______2 – PACIENTE SENTADO, EXAMINADOR EM FRENTE 

 3 – APARÊNCIA GERAL 

_______4 – EXAME DE MEMBROS SUPERIORES – Inspecionar unhas, mãos: edema, deformidades na palma e 

no dorso. Flexão ativa dos dedos e apertar os dedos do examinador. Pinçar cada dedo (oponência dos 

polegares, ida e volta) – avaliar força, coordenação, concentração. Squeezing das metacarpofalangianas. 

Inspecionar a pele, verificar tônus fletindo o antebraço sobre o braço. 

 5 – COMPARAR PULSOS RADIAIS / FREQ. CARDÍACA, contar por pelo menos 10 segundos. 

 6 – MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL, braço direito nivelado com o precórdio. 

 7 – CABEÇA (INSPEÇÃO / PALPAÇÃO) – configuração, pele e couro cabeludo. 

 8 – OLHOS: Acuidade – tabela de Snellen. Inspecionar conjuntivas e escleróticas. Reflexo pupilar à 

luz (fotomotor e consensual). MIDRIÁTICO. 

 9 – ORELHAS (INSPEÇÃO / PALPAÇÃO / OTOSCOPIA) 

 10 – NARIZ (RINOSCOPIA: septo e cornetos) 

 11 – BOCA (INSPEÇÃO / FONAÇÃO): língua, mucosa, dentes, gengivas, orifícios de Stenon, amígdalas 

e orofaringe. ATMs: abrir e fechar a boca, lateralizar a mandíbula. Fonação e inspeção da úlvula e palato 

(espátula e fonte luminosa). 

 12 – TESTE DE AUDIÇÃO – utilizando os dedos. 

_______13 – EXAMINADOR ATRÁS DO PACIENTE SENTADO. 

 14 – PESCOÇO / MOBILIDADE: Flexão lateral ativa da coluna cervical. 

 15 – PALPAÇÃO DOS GÂNGLIOS 

 16 – ELEVAÇÃO DOS OMBRO, contra resistência. 

 17 – TÓRAX (INSPEÇÃO, PALPAÇÃO, PERCUSSÃO E AUSCULTA): simetria da expansão torácica (com 

as duas mãos). Pesquisa de Frêmito Tóraco-Vocal (FTV “diga 33”). Percutir campos pulmonares posteriores 

(comparativamente D/E). Ausculta campos pulmonares, comparativamente D/E: Posteriores (sup. e inf.), 

Anteriores (supraclaviculares e infraclaviculares), lobo médio. 

 18 – PERCUSSÃO DA COLUNA e PPL (Punho percussão bilateral). 

_______19 – PACIENTE DEITADO EM DECÚBITO DORSAL, EXAMINADOR À DIREITA DO PACIENTE. 

 20 – MAMAS: INSPEÇÃO E PALPAÇÃO. Atenção para a exposição do paciente. 

 

 



 

_______21 – REGIÃO CERVICAL (INSPEÇÃO / PALPAÇÃO): Veias do pescoço. Palpação das carótidas, 

separadamente. 

 22 – PRECÓRDIO (INSPEÇÃO / PALPAÇÃO / AUSCULTA): Apex, frêmitos e impulsões. Auscultar os 

focos principais (mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar). Auscultar as carótidas, região cervical. 

 23 – AUSCULTA: EPIGÁSTRICA, FEMORAIS e FLANCOS (5 pontos): Sopros e Ruídos Hidroaéreos 

(RHA). 

 24 – ABDÔMEN (INSPEÇÃO, AUSCULTA, PALPAÇÃO E PERCUSSÃO): Ausculta de RHA antes da 

palpação (Pode ser realizado no item 23). Palpação superficial e profunda (na presença de dor, iniciar a 

palpação pelas áreas não doloridas). Pesquisa de sinais de irritação peritoneal e Blumberg. Hepatimetria: 

limite superior pela percussão/linha hemiclavicular direita, limite inferior pela palpação/percussão. Palpação 

de FÍGADO bimanual. Baço: Duas maneiras, palpação em decúbito dorsal, bimanual e Manobra de Schuster. 

Piparote e curva de macicez móvel – Ascite. 

 25 – PULSOS FEMORAIS E LINFONODOS INGUINAIS 

 26 – MEMBROS INFERIORES: Inspeção da pele, da região plantar e interdígitos.  

Palpação: Pesquisa de edema. Palpação de pulsos pediosos. 

Flexão de joelhos, rotação interna dos quadris e manobra da tecla. 

Reflexo cutâneo-plantar. 

Squeezing das metatarsofalangianas. 

_______27 – PACIENTE SENTADO E EXAMINADOR À SUA FRENTE 

 28 – INSPEÇÃO DE MAMAS SENTADO, examinador segurando a bata, solicita a colocação das mãos 

atrás da cabeça e realizar a abdução completa de ombros. 

 29 – PALPAÇÃO DE GÂNGLIOS AXILARES 

 30 – FUNDO DE OLHO 

 31 – Enrugar a testa, mostrar a língua e os dentes. 

 32 – REFLEXOS: Bicipital, Tricipital, Patelar e Aquileu. 

 33 – BRAÇOS ESTENDIDOS (manobra deficitária em supinação com os dedos afastados – 1 minuto). 

_______34 – MOTRICIDADE OCULAR (Bandeira do Reino Unido).  

_______35 – MANOBRA ÍNDEX NARIZ (iniciar com olhos abertos e após olhos fechados, bilateral). 

_______36 – PACIENTE EM PÉ: Manobra de Romberg (olhos abertos e fechados, examinador posicionado 

com os braços estendidos para oferecer segurança ao paciente). 

 37 – DEAMBULAÇÃO: modo de andar de uma extremidade a outra da sala, avaliar SIMETRIA, 

COORDENAÇÃO e HABILIDADE DE FAZER A VOLTA. 

_______38 – PACIENTE SENTADO – EXAME / PALPAÇÃO DA TIREÓIDE. 

 

 


