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RESUMO 

 
Introdução: O exame físico compreende a inspeção, a palpação, a percussão, a 
ausculta, o olfato e o uso de alguns instrumentos e aparelhos simples. Este estudo teve 
como objeto a aplicação de um check list de exame físico em clientes hospitalizados 
para alunos de fundamentos de enfermagem. Objetivos: Geral: Analisar a aplicação de 
um check list de exame físico pelos alunos de Fundamentos de Enfermagem; 
Específicos: Elaborar um check list para realização de exame físico pelos alunos de 
Enfermagem; Comparar a realização do exame físico com e sem o uso do check list; 
Avaliar junto aos alunos se o check list facilitou a realização do exame físico. Método: 
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, onde o cenário foi o 
setor de Clínica Cirúrgica Masculina do Hospital Universitário Antônio Pedro. Comitê 
de Ética aprovado pelo respectivo hospital com parecer número 645.988.  Como 
participantes do estudo foram selecionados 19 alunos, sendo 10 do grupo intervenção e 
09 do controle durante Ensino Teórico Prático da disciplina de Fundamentos de 
Enfermagem II. Para a coleta de dados, os alunos foram divididos em dois grupos: um 
grupo portando o instrumento de check list sobre exame físico, e o outro grupo realizou 
o procedimento apenas com os conhecimentos adquiridos durante a formação 
acadêmica. O grupo controle respondeu um questionário que abordou questões de 
avaliação do exame físico, como conhecimento de técnicas propedêuticas, segurança na 
abordagem do cliente e realização do procedimento, bem como sugestões para facilitar 
o ensino desse tema. Para análise dos resultados comparamos o exame físico executado 
pelos alunos que utilizaram o check list com aqueles que se favoreceram apenas com o 
conhecimento prévio, e o executaram sem o auxílio do instrumento. Além disso, um 
questionário sobre o check list utilizado foi elaborado para avaliar o conhecimento dos 
alunos acerca do exame físico e a utilização do check list na melhora do aprendizado. 
Resultados e Discussão: Identificamos um maior interesse pelos alunos nos 
procedimentos técnicos, que demandam destreza manual e um foco maior de atenção. 
De todas as áreas do corpo, o exame do abdômen foi o que mais se destacou devido ao 
grande número de alunos que deixaram de fazer ou realizaram de forma incorreta. A 
dificuldade apresentada pelos alunos, na maioria dos casos, foi a ordem da propedêutica 
correta no abdômen. Na avaliação dos questionários preenchidos pelos alunos, 
verificamos que grande parte não se considera seguro e preparado para a realização da 
técnica. Além disso, os alunos mostraram através de suas respostas que o uso do check 
list de exame físico acrescenta de maneira satisfatória na facilitação e aprendizado da 
realização do procedimento. Conclusão: o check list de exame físico contribuiu 
satisfatoriamente para o ensino dos alunos, sendo um instrumento que favorece a 
qualidade da técnica de exame físico, sendo útil para uma correta avaliação e 
levantamento dos diagnósticos e prescrições de enfermagem.  

Palavras chave: Enfermagem, Exame Físico, Ensino. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: A physical examination includes inspection, palpation, percussion, 
auscultation and olfaction using some simple instruments and equipments. This study 
had as its objective the application of a checklist of physical examination on 
hospitalized clients for students of Fundamentals of Nursing. Objectives: To develop a 
learning instrument of physical examination from a checklist; Apply the checklist 
during theoretical and practical teaching of Fundamentals of Nursing and to evaluate 
student learning through the checklist of physical examination. Method: It is a 
descriptive research, with a qualitative approuch, where the scenery was the sector of 
Man’s Surgery Clinic of Antonio Pedro University Hospital. Seventeen students were 
selected as participants in the study, being ten in the intervention group and nine in the 
control group during theoretical and practical teaching of Fundamentals of Nursing II 
discipline. For data collection, students were divided into two groups: one group using 
the checklist instrument of physical examination, and the other group performing the 
procedure with only the knowledge acquired during their academic lessons. The control 
group answered a questionnaire that addressed issues of assessment of the physical 
examination, as propaedeutic knowledge techniques, safety on client approach during 
the procedure, as well as suggestions to facilitate the teaching of this subject. For result 
analysis, it was compared the physical examination performed by the students who used 
the checklist with those who favored only with prior knowledge, and performed without 
the aid of the instrument. In addition, a questionnaire about the checklist used was 
created to evaluate students' knowledge about the physical examination and the use of 
the checklist in improving learning. Results and Discussion: It was identified an 
increased interest by students in technical procedures that require manual skills and a 
greater focus of attention. From all areas of the body, the examination of the abdomen 
was what stood out due to the large number of students who failed to do or performed 
incorrectly. The difficulty of the students, in most cases, was the order of the correct 
exam in the abdomen. In the evaluation of the questionnaires completed by students, we 
found that much of them is not considered secure and ready to perform the technique. In 
addition, students showed through their answers that the use of checklist of physical 
examination adds satisfactorily in facilitating learning on the realization of the 
procedure. Conclusion: the checklist of physical examination satisfactorily contributed 
to student teaching, being an instrument that promotes the quality of the technique of 
physical examination being useful to a correct assessment and survey of nursing 
diagnoses and prescriptions. 

Keywords: Nursing, Physical Examination, Education. 

 



5 
 

 
 
 

SUMÁRIO 
 

1.  INTRODUÇÃO, p. 8 
 
1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO, p.8 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO, p. 8 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA, p. 10 

1.4 OBJETO DE ESTUDO, p. 11 

1.5 OBJETIVOS, p. 11 

1.6 JUSTIFICATIVA, p.11 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA, p. 13 

 

3. METODOLOGIA, p. 18 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA, p. 18 

3.2  CENÁRIO DE ESTUDO, p. 18 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA, p. 18 

3.4 COLETA DE DADOS, p. 18 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS, p. 19 

3.6 ASPECTOS EGAIS, p. 20 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES, p. 21 

4.1 DADOS SUBJETIVOS, p.23 

4.2 CABEÇA E PESCOÇO, p.25 

4.3 TÓRAX, p. 27 

4.4  ABDÔMEN, p. 29 

4.5  MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, p. 31 

 

5. INTERPRETAÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS, p. 34 

5.1 CONHECIMENTO TEÓRICO SOBRE EXAME FÍSICO, p. 34 

5.2 CONHECIMENTO SOBRE AS TÉCNICAS PROPEDÊUTICAS, p.36 



6 
 

5.3 CONHECIMENTO PRÁTICO SOBRE EXAME FÍSICO, p. 37 

5.4 SEGURANÇA NA IDENTIFICAÇÃO DE ANORMALIDADES, p.42 

5.5 SUGESTÃO PARA MELHORA DE APRENDIZADO DO EXAME FÍSICO, 

p.44 

 

6. CONCLUSÃO, p. 47 

 

REFERÊNCIAS, p. 49 

 

ANEXOS, p.53 

ANEXO A: APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA, p. 53 

ANEXO B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, p.54 

APÊNDICES, p. 55 

APÊNDICE A: CHECK LIST DE EXAME FÍSICO, p. 55 

APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO 

DOS ALUNOS- GRUPO INTERVENÇÃO, p. 59 

 
 

 

 



7 
 

    AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente a Deus, pelo dom da vida, por todas as bênçãos derramadas baseada em Sua 

grande misericórdia e por me fortalecer nos momentos de fraqueza. 

Aos meus pais e familiares que me deram toda base, valores e suporte para o que eu sou hoje. 

Pelo amor e força transmitidos, mesmo que pelas rápidas chamadas pelo celular e por me 

apoiarem em todos os momentos da minha vida. 

Aos meus amigos universitários, mais conhecidos como “Banda Podre”. Rafael Xeneize, 

Jonathan Almeida, Mariana Ribeiro, Rebecca Moreno, Karina Feital, Bruna Cristina, Camille 

Rabelo, Thayssa Bello, Vanessa Diniz. Obrigado pela companhia nessa prazerosa caminhada e 

que dure até o fim de nossas vidas.. 

 

Aos amigos e família de Niterói, que juntamente lutaram com a saudade de casa e dos 

familiares. Apoio nos momentos de desespero, alegria, doenças, estudos, mudanças, faxinas, 

refeições !!! Crescimento de Vida Incontestável... Vitor Machado, Matheus Cabral, Josemar 

Junior e Luis Eduardo (Gaúcho do Abstract)... 

Aos antigos amigos e família de Cefet, Vida, Uhuul Nova Iguaçu. Agradeço pelo apoio desde 

sempre, não somente em assuntos acadêmicos, mas sim em todos os quesitos de vida. Valeu 

pela força !! Eduardo Serra, Janaína Barboza, Henrique Vitoretti, Rafaela Ribeiro, Vini Braga, 

Vini Araújo e Raphael Marins. 

A minha orientadora, Prof.º Gisella pela paciência em todas as orientações, pelo apoio e por 

aceitar caminhar comigo em grande parte da graduação. 

 

A todos os preceptores dos estágios extracurriculares: Hospital Estadual Azevedo Lima, 

Hospital Central da Polícia Militar, Instituto Nacional de Cardiologia. Agradeço por toda 

transferência de prática assistencial e capacitação profissional.·. 

 
 

 



8 
 

1.  INTRODUÇÃO 

1.1 - Motivação do estudo 

A motivação para o presente estudo surgiu diante da percepção das dificuldades 

apresentadas pelos alunos de Fundamentos de Enfermagem II durante a realização do 

exame físico na prática assistencial; e da experiência como monitor por dois anos na 

disciplina, na qual acompanhei grupos de alunos, e percebi que muitos apresentavam 

fragilidades para a apreensão de conteúdos ministrados nas aulas teóricas. Diversos são 

os problemas observados, tais como: a má aplicabilidade de conceitos teóricos 

relacionados a realização do exame físico; o uso incorreto das técnicas propedêuticas; a 

dúvida em diferenciar sinais normais e anormais no corpo do cliente, além da grande 

insegurança dos alunos devido ao primeiro contato com o ambiente hospitalar e cuidado 

aos clientes. 

A abordagem deste tema tanto no plano da investigação quanto no âmbito da 

assistência hospitalar é de extrema importância, uma vez que o cuidado de enfermagem 

em clientes que necessitam de um cuidado de qualidade e de forma integral, tem o 

exame físico como uma importante avaliação para a identificação de diagnósticos de 

enfermagem para a implementação de cuidados. 

 

1.2 – Contextualização 

 

O exame físico compreende a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta, o 

olfato e o uso de alguns instrumentos e aparelhos simples. Tais procedimentos 

dependem do desenvolvimento da coordenação psicomotora, bem como do 

desenvolvimento da sensibilidade do estudante no sentido de imaginar e sentir o cliente. 

Para tanto é fundamental um intenso treinamento prático em pessoas saudáveis e em 

clientes (PORTO, 2005, p 73). 

Segundo Barros (1997), o ensino do conteúdo sobre o exame físico exige 

conhecimentos integrados com as disciplinas de pré- requisito, como princípios de 

anatomia, fisiologia, patologia, biologia e microbiologia, e domínio dos métodos 

básicos necessários à realização desse exame. 

Segundo Porto (2005), constituem preliminares para um adequado exame físico 

os seguintes elementos: local adequado, iluminação correta e posição do cliente. Esta 
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posição poderá variar, sendo básica a posição de decúbito, a posição sentada e a de pé. 

Além disso, para ser estudada, a parte examinada deve estar descoberta, sempre 

respeitando o pudor do cliente. 

O exame físico requer conhecimento, atitude, habilidade e prática para 

reconhecer sinais e sintomas que tenham significado para a enfermagem e que 

expressem alterações do estado do paciente, constituindo um desafio para o enfermeiro, 

por envolver tanto aspectos técnico-científicos como relação interpessoal com o cliente 

(SANTIAGO, 2001). 

O processo de aprendizado para realizar um exame físico requer a repetição e 

esforço em um ambiente clínico. Após o domínio das técnicas de avaliação física 

básicas, o examinador pode modelar o exame de triagem rotineiro para incluir as 

avaliações completas de determinados sistemas, inclusive as manobras especiais 

(BRUNNER& SUDDARTH, 2008, p 64). 

No entanto, alguns artigos destacam as dificuldades que os docentes enfrentam 

para o ensino do exame físico, destacando-se a inexistência de uma disciplina específica 

para o ensino das bases propedêuticas, a carga horária insuficiente para o ensino do 

exame físico e o despreparo dos alunos nos conhecimentos das bases propedêuticas para 

aplicar na prática de campo (SOUZA, 1998). 

Durante o Curso de Graduação em Enfermagem, o acadêmico é treinado para 

realizar as técnicas de modo eficiente, avaliado e cobrado em relação à concretização 

desta meta. Durante este processo, suas reações psicológicas afloram através de 

sentimentos de insegurança, medo, respeito, passividade, incerteza. 

O primeiro estágio curricular que introduz o aluno na prática propicia ao 

graduando experimentar sentimentos ambivalentes: por um lado, ele iniciará o estágio e 

sentir-se-à, pela primeira vez, inserido na profissão; por outro ele experimentará a 

angústia relatada por colegas que já fizeram a disciplina (VALSECCHI, 2002). 

Neste sentido, o professor precisa se perceber como um facilitador no processo 

ensino-aprendizagem, e não somente como um profissional que irá transmitir o 

conteúdo, pois o professor é o maior responsável por determinar o tipo de interação que 

haverá entre ele e o aluno. Neste contexto, o aluno deve ser compreendido como aquele 

que precisa aprender e por isso, ser responsável pela sua aprendizagem. Resultados de 

estudo demonstram que o aluno espera ser ouvido e respeitado em suas opiniões, além 
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de receber incentivo à participação e contar com uma boa dinâmica em sala de aula 

(BRAGA, 2004). 

Os alunos têm expectativas das oportunidades para exercer a prática, mas 

também esperam apoio e acolhimento da equipe de saúde, dos docentes e até dos 

clientes. Sabemos que anseiam por espaços físicos adequados, por diálogo e 

acolhimento, mas nem sempre a prática da enfermagem acontece nestas condições, ou 

seja, muitas vezes os alunos se deparam com pacientes em que o cuidado exige esforço 

físico, com ambientes e situações estressantes, com contradições da teoria e prática, 

com dificuldades de relacionamento com pacientes, equipe e docentes, o que certamente 

causa sentimentos de ansiedade e insegurança. 

Segundo Gomes (2004), a aprendizagem só se efetiva quando ocorre não uma 

repetição da situação através da memorização visual e mecânica, mas uma construção 

do conhecimento de forma individualizada numa atitude de criação e recriação, numa 

autoformação para uma transformação da realidade. 

O Ministério da Educação recomenda que os objetos de aprendizagem objetivem 

o aprimoramento da educação presencial e/ou à distância e incentivem a pesquisa e a 

construção de novos conhecimentos para melhoria da qualidade, equidade e eficiência 

dos sistemas de ensino, pela incorporação didática das novas tecnologias de informação 

e comunicação (BRASIL, 2007). 

Nessa proposta, os alunos são protagonistas da aprendizagem buscando construir 

o seu próprio conhecimento e os professores são os mediadores desse processo, 

apoiando, ajudando, desafiando, provocando e incentivando a construção do saber. 

Enfim, orientando o aluno a pensar por si só, a aprender, a se tornar um aprendiz 

autônomo, pois o saber não pode ser considerado algo a ser memorizado, incorporado, 

herdado ou transmitido, mas algo que deve ser conjuntamente construído (LEVY, 

1999). 

A evolução das tecnologias e as experiências voltadas a sua aplicação no ensino, 

na saúde e na enfermagem reforçaram a intenção de associá-las ao ensino do exame 

físico em enfermagem. 

 

1.3 – Questão Norteadora: 

- Um check list de exame físico pode ser um instrumento facilitador para o 
ensino de fundamentos de Enfermagem? 
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1.4 – Objeto do estudo 

- A aplicação de um check list de exame físico em clientes hospitalizados para 
alunos de fundamentos de enfermagem 

 

 1.5 – Objetivos 

No que diz respeito aos objetivos, estes são abordados da seguinte forma: 

Objetivo Geral:  

Analisar a aplicação de um check list de exame físico pelos alunos de fundamentos de 
enfermagem. 

Objetivos Específicos: 

- Elaborar um check list para realização de exame físico pelos alunos de Enfermagem; 

- Comparar a realização do exame físico com e sem o uso do check list; 

- Avaliar junto aos alunos se o check list facilitou a realização do exame físico. 

 

 

1.6 – Relevância do estudo / Justificativa 

Para que o enfermeiro em sua prática profissional possa realizar o exame físico, 

é preciso que o processo de ensino e aprendizagem privilegie a capacitação teórica e 

procedimental do graduando, no decorrer do curso de graduação. 

Carvalho (2006) diz que a entrada brusca dos alunos numa situação 

desconhecida é fator desencadeante de tensões e ansiedades e estes sentimentos 

interferem de modo negativo no aprendizado sendo imprescindível que o docente em 

campo de estágio esteja consciente disso e tenha atitudes de compreensão para com o 

aluno. Este universo de reações acontece, especialmente, no primeiro estágio curricular 

e gera ansiedade no aluno, além de uma situação desconfortável para o professor. De 

acordo com estudo realizado, a maioria dos alunos entrevistados expressa ansiedade 

com relação aos procedimentos técnicos e nos relacionamentos com o paciente e 

docente. 
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Percebemos a necessidade de propor estratégias de ensino para facilitar o 

processo ensino aprendizagem, levando o aluno a desenvolver a capacidade de 

observação e percepção dos fenômenos envolvidos no examinar do cliente. 

Diversos artigos mostram o uso da tecnologia como um aliado na transmissão de 

conhecimentos, através de um método inovador de educação que permite uma maior 

fixação do conhecimento por parte dos alunos. A didática perante o corpo docente deve 

estar a todo o momento em constantes transformações, tentando dessa forma sair de um 

modelo tradicional e antigo e avançar para inovações que permitirão um novo modo de 

ensinamento.  

A prática do exame físico vem sendo amplamente questionado por parte dos 

alunos e professores, visto ser um tema de suma importância para a prática do 

enfermeiro, mas ainda permanece com tantos erros e falhas. A área materno infantil é a 

que mais se tem abordado problematizações no ensino do exame físico. Durante a 

revisão integrativa, não foi encontrado nenhum artigo que abordasse a questão do 

ensino do exame físico em enfermagem fundamental, o que justifica o estudo em 

questão. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 EXAME FÍSICO 

O exame físico, uma ferramenta utilizada na fase de coleta de dados do processo 

de enfermagem, faz parte das funções e responsabilidades do enfermeiro, constituindo-

se em um requisito fundamental para a consulta e prescrição de enfermagem, 

consideradas legalmente como atividades privativas desse profissional. 

 
O exame físico é um método de visão global com detalhes das regiões e 
sistemas específicos do corpo, sendo parte integrante da avaliação de 
enfermagem, através do qual se obtém dados adequados ao menor tempo 
possível, é um exame organizado e sistematizado, baseando-se na história de 
saúde do paciente, a qual ajuda a focalizar órgãos e sistemas que são motivos 
de preocupação especial para o paciente (BATES E HOCKELMAN, 1983). 

 

O contato proporcionado pelo exame físico permite conhecer o paciente, facilita 

a comunicação e o cuidado humanizado. Assim, a estimulação tátil tem efeitos 

profundos sobre o organismo, tanto fisiológicos quanto comportamentais. O toque é um 

aspecto da comunicação não-verbal, talvez a sua faceta mais importante para transmitir 

empatia e segurança (MONTAGU, 2002). 

O exame físico pode ser divido em duas etapas: a primeira constitui o que se 

costuma designar como exame físico geral, somatoscopia ou ectoscopia. Através deles 

são obtidos dados gerais, independente dos vários sistemas orgânicos ou segmentos 

corporais. Obtém-se com isso uma visão do paciente como um todo. A segunda etapa 

corresponde ao exame dos diferentes sistemas e aparelhos, com metodologia própria 

(PORTO, 2005, p 82). Portanto, 

 
O exame minucioso e sistemático do doente é de grande importância na 
complementação da observação clínica, deduzida por si só, ao diagnóstico. O 
profissional deve tornar-se capaz de reconhecer os sinais clínicos, apurando 
seus sentidos e sua técnica de exame, sempre de acordo com os princípios 
gerais da semiologia através da inspeção, palpação, percussão e ausculta 
(SOUZA,1998, pag. 11-22). 

 

De acordo com Daolio (2008), o corpo é um substrato vivo e desejante no qual 

agem multiformes modelagens culturais. Com efeito, através dos sinais corporais, é 

possível perceber características comuns a todo ser humano, de acordo com seu 

contexto geográfico e histórico, como expressões de alegria, tristeza, medo, surpresa, 
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entre outros. No entanto, nas pessoas manifestam-se diferenciações anatômicas, 

fisiológicas e psíquicas, que as diferenciam, atribuindo-lhes especificidades. 

Quando se realiza a entrevista, o exame físico, o banho no leito ou qualquer que 

seja o cuidado prestado a um ciente consciente ou não, o seu corpo revela sinais e 

signos objetivos ou subjetivos. 

 
O exame físico é imprescindível na prática profissional do enfermeiro, 
devendo ser realizado preferencialmente no sentido céfalo-caudal com uma 
revisão minuciosa de todos os segmentos e regiões corporais, utilizando os 
seguintes instrumentos: inspeção, palpação, percussão e ausculta 
(GAIDZINSKI E KIMURA, 1989, pag. 66-88). 

 

Ao tocarmos uma pessoa, quebramos a barreira dos espaços impostos por ela, há 

uma exposição, uma vulnerabilidade. No entanto, o trabalho do enfermeiro é ético e 

terapêutico, não visa tornar as pessoas vulneráveis no intuito de constrangê-las, mas 

para que, o relacionamento dinâmico enfermeiro-paciente tenha finalidade terapêutica 

(ORLANDO, 2004). 

O acolhimento consiste na humanização das relações entre enfermeiros e 

usuários. O encontro entre estes sujeitos durante a consulta produz uma relação de 

escuta e responsabilização, a partir da qual são constituídos vínculos e compromissos 

que norteiam os projetos de intervenção e cuidado. Este espaço permite que o 

enfermeiro use de sua principal tecnologia, o saber, tratando o usuário como cidadão. O 

acolhimento constitui-se numa tecnologia leve para a humanização do atendimento 

(RAMOS, 2003). 

O profissional que realiza o exame físico não deve ser mero executor da técnica 

ou cumpridor de tarefas. É importante buscar uma relação interpessoal, na qual tem 

importância não só os conhecimentos do enfermeiro relativos à doença, como também 

aspectos humanísticos, éticos e sociais. 

Os profissionais de enfermagem têm muitas oportunidades de tocar o ciente de 

modo a transmitir expressões sentimentais que podem despertar no cliente reações 

agradáveis ou não, dependendo de sua cultura e valores. 

A atenção complexa ao cliente está presente em toda a interação com o 

enfermeiro, o que permite, durante o exame físico, a união da técnica semiológica e a 

parte tecnológica que são essenciais para o êxito do exame físico. 
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Segundo Merhy(1998), as tecnologias podem ser classificadas segundo a 

característica de sua instrumentalidade no contexto da saúde. A tecnologia dura é 

representada pelos equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas 

organizacionais. A tecnologia leve-dura envolve os saberes estruturados, ou seja, os 

princípios científicos que regem de certa maneira os equipamentos e seu uso. Já a 

tecnologia leve remete à tecnologia das relações, de encontros de subjetividades, de 

produção de vínculo, autonomia e o acolhimento. Esta se relaciona com o saber que as 

pessoas adquirem e se apropriam no modo de pensar e atuar sobre a saúde. 

 

2.2 PROCESSO ENSINO - APRENDIZAGEM 

Durante o processo de ensino-aprendizagem do exame físico, são viáveis as 

junções dinâmicas entre as técnicas semiológicas, a subjetividade e os atravessamentos 

na clínica, desenvolvendo a tecnologia leve-dura. 

A técnica – composta da tecnologia – é um “conjunto de processos de uma arte; 

a maneira ou habilidade especial de executar ou fazer algo específico de determinada 

profissão”. No caso do exame físico de enfermagem, este envolve técnicas, manuais e 

instrumentais, que seguem embasamentos científicos, efetuadas por profissionais que 

construíram conceitos sobre este fazer, direcionado a pessoas (pacientes) com 

necessidades específicas, resultantes de um histórico de influências ambientais 

(FIGUEIREDO, 2006). 

O início da prática de enfermagem representa para o aluno uma vivência difícil e 

frustrante. Esse processo pode ser facilitado quando o iniciante identifica ajuda na 

interação com o professor (ANGELO, 1989). 

Os cursos da área de saúde são direcionados para um processo de ensino-

aprendizagem centrado na competência profissional, deixando a desejar em aspectos 

críticos e afetivos para o desenvolvimento do aluno, não se constituindo em um 

processo de autoconstrução. Portanto, é dificultada ao acadêmico a possibilidade de 

reflexão sobre as suas experiências de vida (TEIXEIRA, 2004). 

Segundo Braga (2004), o professor deve estimular o interesse dos alunos, 

considerando os aspectos psicológicos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 

pois tanto o professor como o aluno, revelam qualidades que facilitam a comunicação, 

mas também traços negativos que dificultam o relacionamento. 



16 
 

A educação problematizadora tem sido apontada como ideal para o ensino 

superior, com grande potencial pedagógico para preparar os profissionais e cidadãos 

exigidos por uma sociedade que passa por rápidas transformações (BERBEL, 1995). 

A necessidade de utilizar diferentes técnicas e instrumentos de avaliação não 

configura um ato impositivo, mas sim construtivo, em que o docente necessita dispor-se 

a acolher os alunos no ponto em que se encontram, para poder auxiliá-los em seu 

processo de formação profissional. 

A aprendizagem é uma leitura crítica da realidade envolvendo constante 

investigação na qual uma resposta já se constitui um disparador para nova pergunta 

(PICHON, 2000). 

No ensino de Enfermagem, novas propostas de desenvolvimento de sistemas de 

apoio ao docente na condução do processo de ensino e aprendizagem, envolvendo 

diferentes aspectos relacionados ao processo de trabalho da enfermagem e do 

enfermeiro, vêm sendo explorados, e importantes contribuições já se concretizaram, 

salientando-se àquelas direcionadas ao processo de enfermagem, que caracteriza um 

método que sistematiza a prática, possibilita a identificação dos problemas do paciente 

de forma científica, objetivando promover o planejamento do cuidado de enfermagem 

de forma individualizada (MARIN, 2008). 

É possível ao enfermeiro realizar o exame físico a partir de uma visão mais 

abrangente do que aquela que pressupõe que tudo o que se afasta do modelo idealizado 

deve sofrer intervenção. Trata-se de um processo lento e, não raro, acompanhado de 

instabilidades e contrariedades. A ampliação do foco da compreensão sobre a realização 

do exame físico contribui para se colocar em prática os novos enunciados e visibilidades 

de um paradigma emergente na saúde que considera a complexidade, a 

transdisciplinaridade e a relevância das ações de enfermagem na sociedade. 

Os desafios relacionados à educação para o século XXI nos remetem a uma 

preocupação, na qual o docente deve constantemente repensar, reavaliar e reconstruir 

sua prática pedagógica, re fletindo, criticamente, acerca do processo educativo, tendo o 

educador e o educando um papel ativo (DELORS, 2003). 

Nessa nova sociedade que, continuamente, produz conhecimento, a escola que 

foi constituída quando o saber era um estoque, fundamentado na transmissão do saber e 

na memorização, deve ser transformada. Assim, pode-se afirmar que a escola deixou de 

ser o “lócus” privilegiado da educação em nossa sociedade, que está sendo ocupado 
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pelos meios de comunicação em massa, pelas empresas, pelas tecnologias da 

informação. Por isso atualmente questiona-se o espaço escolar como o único possível 

para a difusão cultural e a incorporação do conhecimento social produzido (PERES, 

2004). 

Ressalta-se a necessidade de aprofundamento nestas questões referentes ao 

ensino do exame físico na graduação em enfermagem, a fim de contribuir para a 

construção da clínica de enfermagem considerando sua especificidade e dimensão 

transdisciplinar, rompendo, desta forma, com o modelo hegemônico na saúde. Esta 

compreensão da saúde enfoca o sujeito de modo contextualizado, enfatiza o trabalho 

interdisciplinar e transdisciplinar, preconiza a relação entre a saúde e as condições 

biológicas, psicológicas, o contexto social e a produção de saberes e práticas. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

É uma pesquisa descritiva e possui uma abordagem qualitativa. O principal 

objetivo da pesquisa descritiva é apresentar características de determinada população ou 

acontecimento, ou ainda a relação das variáveis descobertas. Este grupo compreende, 

também, a investigação da opinião de uma população (FERREIRA, 1989).  

3.2 – CENÁRIO DE ESTUDO 

O cenário da pesquisa será o setor de Clínica Cirúrgica Masculina, localizada no 

sexto andar do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). A escolha do setor se 

deve ao fato de ser um dos campos de ensino teórico prático utilizado pela disciplina de 

Fundamentos de Enfermagem II. 

 

3.3 – PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 Participaram da pesquisa um grupo de 19 alunos durante o Ensino Teórico 

Prático da disciplina de Fundamentos de Enfermagem II, cursada durante o quarto 

período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal 

Fluminense (EEAAC/UFF). 

 

3.4 - COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu no primeiro semestre do ano de 2014. No primeiro 

momento foi elaborado um check-list contendo todas as etapas de um exame físico, 

sendo possível a marcação de normalidades e anormalidades encontradas (apêndice A). 

A ideia principal do check list de exame físico utilizado pelos alunos foi de nortear as 

etapas desse procedimento, tentando contribuir dessa forma para um melhor 

aprendizado da assistência de enfermagem. 

Cabe ressaltar que a pesquisa contou com dois grupos de alunos. Um grupo 

realizou o exame físico portando o instrumento de check list sobre exame físico, e o 
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outro grupo realizou o procedimento apenas com os conhecimentos adquiridos durante a 

formação acadêmica, sem o uso de qualquer facilitador dessa prática. 

Para a observação e registro do exame físico foi utilizado um diário de campo, 

onde o pesquisador fez as anotações específicas das etapas do exame físico realizado 

pelos alunos, percebendo possíveis falhas ou técnicas executadas de maneira errada ou 

esquecimentos de determinadas regiões que são englobadas pelo procedimento. Além 

disso, houve a devolução do próprio check list preenchido, sendo possível assim 

verificar se todos os dados foram preenchidos de forma correta.·. 

Ao final da observação foi distribuído um questionário com questões de 

avaliação do exame físico, como conhecimento de técnicas propedêuticas, segurança na 

abordagem do cliente e realização do procedimento, bem como sugestões para facilitar 

o ensino desse tema (Apêndice B). Dessa forma foi possível comparar se a aplicação do 

check list contribuiu de alguma forma para a execução correta da técnica pelos alunos. 

 

          3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados foi realizada, utilizando um método comparativo entre o 

exame físico executado pelos alunos que utilizaram o check list com aqueles que se 

favoreceram apenas com o conhecimento prévio, e o executaram sem o auxílio do 

instrumento. Foram descritos as etapas do exame físico em que mais se encontraram 

diferenças, incluindo quantidade de erros e acertos e qualidade da técnica, na execução 

do procedimento pelos grupos distintos, tentando identificar as possíveis causas 

geradoras dessas alterações. 

A pesquisa contou também com a leitura e interpretação de questionários que 

serão respondidos pelos sujeitos do grupo intervenção, avaliando o seu conhecimento 

sobre o exame físico e se a utilização do check list pôde contribuir para um melhor 

aprendizado do tema. Esses questionários contribuiram para melhor fundamentar a 

discussão do trabalho, pois através dele será possível alcançar argumentos mais 

sensíveis e refinados sobre o tema. 
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3.6 ASPECTOS LEGAIS 

 

O trabalho seguiu as determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, sendo entregue a cada aluno um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, com os objetivos da pesquisa. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e aprovada com o 

parecer número 645.988 (Anexo A). 

 Esta resolução aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Torna-se extremamente importante, pois incorporam, sob a 

ótica do indivíduo e das coletividades, os referenciais da bioética, autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os 

direitos e deverem que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade 

científica e ao Estado. 

Nesse sentido, os sujeitos da pesquisa assinaram duas cópias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde uma permaneceu com o pesquisador e 

outra com o aluno participante (Anexo B). No TCLE constou o título do projeto, 

identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos 

necessários à realização e os benefícios que podem ser obtidos. Foi garantido o 

anonimato dos participantes da pesquisa, com a substituição do seu nome por 

codinomes fictícios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa foi realizada com um quantitativo de 19 alunos. Com o grupo 

intervenção, aquele que usou o check list durante o procedimento do exame físico, foi 

possível avaliar 8 alunos do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Já no grupo controle, 

grupo esse que não obteve auxílio do instrumento, tivemos 8 alunos do sexo feminino e 

1 aluno do sexo masculino. 

Convém lembrar que ambos os grupos citados acima, além de terem assistido a 

aula teórica sobre exame físico, tiveram a oportunidade de realizar anteriormente o 

procedimento em outro campo de estágio, oferecido por uma disciplina chamada 

Fundamentos de Enfermagem I, que é executada em âmbito ambulatorial. Diante disso, 

os alunos não estavam vivenciando algo inovador, pois já era um assunto trabalhado por 

todos. 

Durante a realização do exame físico pelos graduandos permite levar seu 

conhecimento teórico para a prática, tornando-o capaz de reconhecer os sinais clínicos 

por meio das atividades desenvolvidas nos estágios, aprimorando seus sentidos e sua 

técnica de exame, sempre de acordo com os princípios gerais da Semiologia através dos 

métodos propedêuticos.  

De acordo com Barros (2010), a execução do exame físico, em geral, representa 

o primeiro momento de contato físico com o paciente. As preocupações do 

aluno/enfermeiro em relação a sua competência para a realização dessa prática, bem 

como a manifestação de sentimentos como medo, ansiedade e insegurança, podem 

interferir diretamente na sua execução, ocasionando frustrações e receios diante do 

paciente. Por essa razão, tais questões devem ser consideradas.  

Na realização da pesquisa encontramos fatores que interferiram no completo 

exame físico realizado pelos alunos. Podemos classificar esses fatores em extrínsecos e 

intrínsecos, como aqueles voltados para o ambiente e outros para a subjetividade de 

cada um, respectivamente. Como fatores extrínsecos, os mais observados foram o 

ambiente agitado de um hospital quaternário e universitário; presença de outros 

estudantes de outras áreas da saúde que, na maioria das vezes, acabam prestando suas 

atribuições para o mesmo cliente. A presença de um acompanhante ao lado do cliente 

hospitalizado gera uma grande apreensão por parte dos alunos, onde estes não se sentem 

a vontade para a realização do exame físico. Já como fatores intrínsecos, podemos citar 
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a timidez, ansiedade, medo do erro; e isso acaba prejudicando uma efetiva avaliação 

integral do cliente. 

Além disso, identificamos um maior interesse dos sujeitos do estudo pelos 

procedimentos técnicos, que demandam destreza manual e um foco maior de atenção. 

Durante os primeiros períodos da graduação, ou ciclo básico de formação, os alunos 

almejam atingir o estágio curricular no ambiente hospitalar para iniciarem a prática 

profissional. Sendo assim, acabam não valorizando outras atribuições do enfermeiro 

durante um cuidado integral a um cliente hospitalizado. Fazem queixas quando são 

estimulados a pensar ou realizar uma atividade voltada a conhecimentos, habilidades e 

atitudes, como o exame físico. Acreditam que o campo prático só se torna efetivo, 

quando podem realizar, em grandes números, procedimentos invasivos ou técnicas de 

enfermagem mais complexas, como sondagens vesicais e nasoenterais, coletas de 

sangue e realização de acessos venosos periféricos. 

 Vale dizer, que as mudanças na formação profissional, assinaladas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, recomendam a necessidade de proporcionar 

experiências e oportunidades de ensino aprendizagem que permitam o desenvolvimento 

para além do saber técnico instrumental, ou seja, direciona para o perfil profissional que 

atenda as expectativas da profissão e da sociedade (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2011). 
Para uma melhor abordagem, a discussão dos dados do check list de exame 

físico foi separada em áreas que podemos classificá-los como: Dados subjetivos, cabeça 

e pescoço, tórax, abdômen e membros superiores e inferiores. De todas as áreas do 

corpo abordadas pelos alunos, o exame físico do abdômen e a avaliação dos membros 

superiores e inferiores foram as que mais apresentaram relevância, devido ao grande 

número de alunos que deixaram de fazer ou realizaram de forma incorreta. 
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4.1.1 – DADOS SUBJETIVOS 

 

Na aplicação do processo de enfermagem é indispensável a elaboração de um 

plano centrado no cliente e orientado para um objetivo. Para isso é imprescindível o 

levantamento sistematizado dos dados do cliente, realizado no momento da internação 

ou na consulta de enfermagem, que consiste na primeira etapa do processo, o histórico 

de enfermagem. Este levantamento de dados é realizado através da entrevista e do 

exame físico (ALFARO-LEVEFRE, 2005).  

A entrevista é um padrão de comunicação iniciado com o propósito de obter 

informações sobre a história de saúde do cliente, obtendo dados subjetivos, 

complementados com o exame físico. Este exame, etapa relevante, procura por 

anormalidades, sinais objetivos e verificáveis que possam conter informações sobre os 

problemas de saúde significativos para a identificação dos diagnósticos de enfermagem, 

subsídios essenciais para o planejamento da assistência (BRUNNER& SUDDARTH, 

2008, p 49-65). 

Antes de iniciar o exame físico tecnicamente, é de extrema importância que 

profissional/estudante esteja atento aos elementos de identificação do paciente, 

coletados durante o primeiro contato, pois, em alguns casos, são informações relevantes 

para a detecção de necessidades humanas básicas afetadas e a construção de 

diagnósticos de enfermagem pertinentes. Fatores de ordem biológica, social e espiritual 

podem influenciar diretamente no tipo de assistência de enfermagem que deve ser 

prestada ao cliente. 

É importante ressaltar que o primeiro contato da equipe de enfermagem com o 

paciente é a melhor oportunidade para se firmar uma boa relação e estabelecer vínculos. 

A cordialidade é o princípio fundamental para estreitar essa relação. 
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Na pesquisa foi possível identificar a seguinte associação da abordagem dos 

dados subjetivos realizados pelos alunos durante a realização do exame físico: 

 

 

Figura 1: Interpretação dos resultados obtidos no que se refere aos dados subjetivos. 

 

Chamamos de dados subjetivos o conjunto de informações exibidos pelo doente 

e interpretados de acordo com a experiência de cada um. Observar e ouvir 

empaticamente o paciente são de fundamental importância, pois permitirá que ele fale, 

mostrando-se disponível ao diálogo, em atitude de compreensão empática (BOTTURA, 

2010). 

Percebe-se que todos os alunos (100%) que realizaram o exame físico com o uso 

do check list abordaram os dados subjetivos dos clientes. No grupo controle, 4 alunos 

(45%) deixaram de realizar as perguntas referentes ao nível de orientação, padrão de 

sono, conforto, eliminações intestinais e vesicais,aceitação da dietas oferecidas e dor. 

Acredita-se que tais resultados encontrados se devem ao fato do desvio da 

atenção para o foco clínico do cliente, onde se preocupam em realizar logo de início as 

técnicas propedêuticas, ficando esquecidas as principais informações que devem ser 

referidas pelos entrevistados. 
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4.1.2 - CABEÇA E PESCOÇO 

 

A cabeça centraliza os órgãos dos sentidos, os quais são de fundamental 

importância para o indivíduo proteger-se das ameaças externas: a visão, a audição, o 

olfato e o paladar. 

Para a realização do exame físico, o profissional deve iniciar, de preferência, 

pela cabeça, utilizando os métodos propedêuticos para examinar as principais estruturas 

dessa região, bem como instrumentos específicos para a avaliação e a mensuração das 

respectivas funções. Para realizar o exame, o enfermeiro deverá utilizar as técnicas de 

inspeção e palpação. Contudo, a observação durante todo o procedimento é de 

fundamental importância para detectar sinais e sintomas que possam passar 

despercebida e que, muitas vezes, são manifestações características de alguma 

patologia. 

Durante o exame da cabeça e pescoço, observamos a integridade do couro 

cabeludo; as alterações na face, bem como presença de dor durante a palpação podendo 

sugerir sinusite; as mucosas oculares e a reação das pupilas na presente de um foco de 

luz; os ouvidos; a cavidade oral, observando elementos dentários, mucosa, presença de 

aftas ou lesões orais e a região cervical, com a palpação da tireóide e investigação de 

linfonodos aumentados. 

Na pesquisa, foi possível identificar que três alunos não realizaram o exame 

físico da cabeça e pescoço de uma maneira correta e efetiva. Analisamos o gráfico 

abaixo: 

 

Figura 2: Interpretação dos resultados obtidos no que se refere ao exame da cabeça e pescoço. 
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Percebe-se que todos os alunos do grupo intervenção (100%) examinaram a 

região de cabeça e pescoço dos pacientes do estudo em questão. Aproximadamente 34% 

dos alunos do grupo controle não o realizaram ou deixaram de investigar grande parte 

do processo de avaliação. 

Nesse mesmo grupo de alunos que não realizou o procedimento de forma 

correta, podemos detalhar que as principais falhas foram a não realização das palpações 

dos linfonodos das regiões submentuais, retroauriculares e submandibulares, bem como 

dos seios paranasais. Verificou - se que tal fato se deve ao não conhecimento das 

regiões onde há presença de gânglios linfáticos e seios paranasais. Outro ponto 

observado foi o desconhecimento da importância da palpação da tireoide e as de 

anormalidade que poderiam encontrar. 

Devem-se palpar os linfonodos da região cervical utilizando os dedos indicador 

e médio, movendo a pele para cima sobre os tecidos subjacentes. Para verificar a 

presença de gânglios submentoneanos, palpar com os dedos de uma das mãos, deixando 

a outra mão sob a cabeça. 

Segundo Dangelo e Fattini( 2001), as fossas nasais constituem o segmento 

inicial do sistema respiratório, comunicando-se com o exterior através das narinas e 

com rinofaringe através das cóanas. As fossas nasais, responsáveis pela filtragem, pelo 

aquecimento e pela umidificação do ar inspirado, são separadas pelo septo nasal, uma 

estrutura oeste cartilaginosa. São revestidas pela muscosa nasal, que possui uma 

abundante vascularização e grande quantidade de células caliciformes, produtoras de 

muco.  

Os seios ou cavidades paranasais, denominados também seios da face, são 

cavidades situadas ao lado das fossas nasais, comunicando-se com essas através de 

orifícios ou óesteos. São quatro cavidades localizadas simetricamente de cada lado do 

nariz e chamadas de seios frontais, maxilares, etmoidais e esfenomoidais. A mucosa 

possui uma camada epitelial ciliada e vibrátil. A finalidade dessa camada é eliminar 

exsudatos quando presentes nas cavidades sinusais. 

Bottura (2010) diz que no exame, por meio da palpação, deve-se verificar se há 

hipersensibilidade nos seios paranais. Para avaliar os seios frontais, é preciso pressionar 

o osso frontal com os polegares sobre as sobrancelhas e, depois, pressionar os seios 

maxilares com os polegares, fazendo movimentos para cima. A hipersensibilidade , 

quando presente, sugere sinusite.  
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A glândula tireoide localizada na região ântero-medial do pescoço não costuma 

ser visível nem palpável. O aumento do volume da tireoide pode revelar nódulo ou 

bócio, indicando disfunção da glândula (VIANA, 2009).  

 

 

4.1.3 TÓRAX 

 

 

Figura 3: Interpretação dos resultados obtidos no que se refere ao exame do tórax. 

 

 Analisando o gráfico acima, percebe-se uma leve semelhança no resultado do 

exame realizado na região do tórax. Ainda que, com o instrumento do check list, que 

possui a ideia de nortear e facilitar o exame físico dos alunos, dois alunos (20%) 

realizaram de forma incorreta. No grupo controle, esse percentual de erros durante o 

exame se eleva para 34%, o que corresponde a três alunos. De uma forma satisfatória, 

obtivemos um valor expressivo nos acertos e técnicas executadas de acordo com os 

padrões estabelecidos e referenciais teóricos, alcançando os acertos em 80% e 66% 

nos grupos intervenção e controle, respectivamente. 

Diante disso, identificamos que as principais dificuldades dos alunos na 

realização do exame físico na região do tórax se devem ao pouco conhecimento sobre 

a fisiologia cardíaca e pulmonar. A não identificação dos focos cardíacos reflete um 

exame superficial e não funcional, onde muita das vezes acaba sendo uma etapa 
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esquecida pelos alunos, por não possuírem um conhecimento teórico sobre a mecânica 

e funcionamento do coração. 

Segundo Bottura (2010), a ausculta cardíaca é o método semiológico que oferece 

informações valiosas acercas dos sons cardíacos, que são chamados de bulhas 

cardíacas, do enchimento ventricular e do fluxo sanguíneo pelas valvas cardíacas, bem 

como do ritmo. A ausculta do coração deve ser realizada com o paciente relaxado e 

com o precórdio descoberto. Classicamente, a ausculta cardíaca é realizada em pontos 

do tórax nos quais é captado o ruído das valvas. Deve-se dar atenção especial às áreas 

onde a audibilidade for melhor, apesar de não corresponderem á região onde se 

localizam anatomicamente as valvas. Essas áreas são chamadas de focos de ausculta, 

são: o foco mitral, que corresponde ao choque de ponta e está localizado no 

cruzamento do quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular, o foco 

tricúspide, localizado na base do apêndice xifoide; o foco aórtico, que fica no segundo 

espaço intercostal à direita, junto ao esterno; e o foco pulmonar, no segundo espaço 

intercostal à esquerda, junto ao esterno. 

Outras dificuldades apresentadas pelos alunos estão na avaliação do sistema 

respiratório. A realização da percussão torácica, identificação dos sons obtidos, e 

significados correspondentes são fatores que alguns alunos apresentam certa 

resistência no aprendizado e execução prática. As manobras de expansão torácica e 

frêmitos táteis bilaterais quase não são efetuados, dificultando uma avaliação sistêmica 

e integral do doente. Em relação a ausculta e identificação de ruídos adventícios, os 

alunos demonstram um maior conhecimento, tendo a capacidade de diferenciar os sons 

patológicos encontrados nos pulmões. 

Para avaliar a expansibilidade dos ápices, o examinador se coloca atrás do 

cliente, posicionando as mãos espalmadas nas regiões dos ápices pulmonares, de tal 

modo que os polegares se toquem em ângulo quase reto no nível da vértebra 

proeminente. Os demais dedos permanecem justapostos e semifletidos. Solicita-se que 

o cliente respire fundo e, enquanto isso, o examinador observa a movimentação 

simétrica ou não de suas mãos. 

Para que o exame físico pulmonar seja bem realizado, é importante que o 

examinador siga os passos propedêuticos – inspeção, palpação, percussão e ausculta. 

Para isso, é necessário treinamento exaustivo, a fim de desenvolver habilidades 

necessárias para detectar as anormalidades possíveis.  
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As causas mais comuns de diminuição unilateral de expansão torácica incluem 

doenças fibrótica do pulmão ou da pleura subjacente, derrame pleural, pneumotórax, 

pneumonia lobar, dor pleurítica com defesa associada e obstrução brônquica unilateral. 

Quanto a diminuição bilateral nos ápices, as causas incluem processo infeccioso ou 

cicatricial. 

O frêmito toracovocal consiste na transmissão da vibração do movimento de ar 

através da parede torácica durante a fonação. A palpação da parede posterior do tórax 

deve ser feita no momento que o paciente pronunciar palavras que produzem intensa 

vibração, como “trinta e três”, “um um um “. As vibrações são transmitidas da laringe 

através das vias aéreas e podem ser palpadas na parede torácica. Deve-se utilizar a 

parte óssea da palma da mão para obter a sensibilidade vibratória dos ossos da mão, a 

fim de detectar o frêmito. As vibrações mais fortes são sentidas nas áreas em que 

existe condensação pulmonar, como, por exemplo, em casos de pneumonia 

(BOTTURA, 2010). 

 

4.1.4 ABDÔMEN 

  

 
Figura 4: Interpretação dos resultados obtidos no que se refere ao exame do abdômen.             . 

De todas as áreas do corpo abordadas pelos alunos, o exame físico do abdômen e 

foi a que mais apresentou relevância, devido ao grande número de alunos que 

deixaram de fazer ou realizaram de forma incorreta. 

O enfermeiro, no exercício de suas atividades, deve estar habilitado para a 

realização do exame do abdômen, pois o conhecimento das alterações de saúde do 
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paciente, bem como a coleta e interpretação dos achados, são essenciais para a obtenção 

de subsídios necessários à prestação da assistência.   

   Na pesquisa realizada, o exame físico da região abdominal foi onde encontramos 

uma maior dificuldade na efetivação da técnica por parte dos alunos. Muitas são as 

dúvidas, erros e até mesmo propedêuticas utilizadas de forma errada. 

Conforme podemos observar no gráfico acima, os alunos com o uso do check 

list, intitulados como grupo intervenção, 80% dos alunos realizaram o exame de forma 

correta e 20% não o realizaram. Já no grupo controle, grupo este que não utilizou o 

check list, 67% dos alunos não obtiveram êxito no exame. Através do gráfico é possível 

perceber que o referido tema é alvo de erros e incertezas por parte dos alunos na 

realização do exame físico. 

A dificuldade apresentada pelos alunos, na maioria dos casos, foi a ordem da 

propedêutica correta no abdômen. Sabe se que a avaliação dessa região deve seguir uma 

determinada sequência, sendo priorizada a inspeção e ausculta, antes da realização da 

palpação e percussão, com o fim de não alterar os ruídos hidroaéreos, e também na 

investigação de aneurisma de aorta abdominal. Na abordagem da região pelos alunos, 

estes acabam iniciando o exame pela palpação, deixando a ausculta como último 

método propedêutico.  

Para um exame sistematizado do abdômen, utilizam-se técnicas instrumentais, 

obedecendo a sequencia: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Dessa forma, evita-

se a obtenção de infromações equivocadas, como por exemplo, sons intestinais alterados 

por uma palpação ou percussão anterior, ou, ainda, dificuldades em completar o exame 

devido a desconforto ou aumento da dor produzida no paciente (BOTTURA, 2010). 

Outro ponto observado se deve ao fato dos alunos de não possuírem um 

conhecimento sobre as manobras que auxiliam no exame abdominal. Entre essas 

manobras, podemos citar o Blumberg e o Rovising. Tais manobras são úteis, pois 

podem sugerir determinadas patologias e, com isso, propor prescrições de enfermagem 

para efetivar um cuidado de qualidade. 

A descompressão brusca e dolorosa, quando ocorre no ponto médio entre a 

cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita, é conhecida como sinal de Mc Burney e é 

indicativa de apendicite aguda. O sinal de Rovising é identificado pela palpação 

profunda e contínua do quadrante inferior esquerdo, que produz dor intensa no 
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quadrante inferior direito, mais especificamente na fossa ilíaca direita. Esse sinal 

também é sugestivo de apendicite aguda. 

A precária bagagem teórica da fisiologia intestinal também foi notada. Os alunos 

conseguem identificar ruídos hidroaéreos, porém não sabem fazer uma associação do 

número de ruídos que encontram com as potenciais causas e consequências desse fato. 

O desconhecimento da quantidade de ruídros hidroareos fisiológicos também se torna 

uma fator agravante no ensino dos alunos. 

Segundo Bottura (2010) quando presente, os ruídos hidoaéreos devem ser 

descritos quanto à frequência e a intensidade. Os sons do tipo gargarejo ou borbulhar 

são característicos, em uma frequência irregular que podem variar de 5 a 35 por minuto, 

dependendo da fase digestão em que se encontra o cliente. A intensidade é descrita em 

termos de ruídos hipoativos ou hiperativos. Os ruídos hidroaéreos hipoativos ocorrem 

em distúrbios hidroeletrolíticos, em pós operatório de  cirurgias abdominais, no ílio 

paralítico, na peritonite, na isquemia do colo e na obstrução intestinal avançada, 

podendo estar hipoaudíveis. Os hiperativos são ruídos altos, sonoros, em gargarejo ou 

tinidos que refletem hipermotilidade e acompanham quadros de diarréia, uso de laxantes 

ou manifestam-se na fase inicial da obstrução intestinal. 

 
 

4.1.5 MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

 

 

Figura 3: Interpretação dos resultados obtidos no que se refere ao exame dos membros 

superiores e inferiores. 
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Na avaliação dos membros superiores e inferiores, 100% dos alunos do grupo 

intervenção realizaram as observações pertinentes na região citada. Do grupo controle, 

78% dos alunos não fizeram as devidas observações. Chamamos de observações 

pertinentes nos membros superiores e inferiores a presença de edemas, hidratação e 

perfusão capilar, e em alguns casos, a avaliação dos acessos venosos, identificando 

sinais flogísticos e permeabilidade dos cateteres. 

   Grande parte dos alunos não realiza uma avaliação completa nos membros, 

deixando de identificar alguns pontos de importância no exame. O sinal de cacifo e a 

hidratação cutânea acabam sendo bastante valorizados pelos discentes, sendo uma das 

primeiras técnicas a executarem. Porém, não dão importância à perfusão capilar e 

características dos pulsos encontrados, sendo estes um foco de diversas complicações 

para o cliente examinado. 

O edema é definido como acúmulo de líquido no espaço intersticial. Na prática 

clínica, nos deparamos com clientes com edemas de pequenas dimensões, localizados, 

por exemplo, em uma extremidade de um membro. Em outras situações, somos 

apresentados a clientes com grandes edemas, envolvendo, inclusive, cavidades. Para que 

o edema ocorra, deve haver uma quebra dos mecanismos que controlam a distribuição 

do volume de líquido no espaço intersticial. Essa desregulação pode ser localizada e 

envolver apenas os fatores que influenciam o fluxo de fluido ao longo do leito capilar, 

ou, ainda, pode ser secundária a alterações dos mecanismos de controle do volume do 

compartimento extracelular e do líquido corporal total, o que, na maioria das vezes, 

ocasiona edema generalizado (STARLING, 1896).   

Uma história clínica e um exame físico cuidadoso são suficientes, na maioria dos 

casos, para o esclarecimento diagnóstico em pacientes com edema. O primeiro passo a 

ser dado visa à busca de pistas diagnósticas para a identificação de edemas localizados 

ou generalizados. 

 O procedimento de troca de acessos vasculares varia de acordo com as rotinas e 

procedimentos de cada unidade hospitalar. Alguns locais prezam pela troca em 72 

horas, enquanto outros optam pela validade até 96 horas de duração. Diante disso, a 

validade dos cateteres é o ponto mais atraente para os alunos em questão.No caso dos 

sujeitos do estudo, a preocupação em manter o acesso dentro do prazo de validade são 

prioridades durante a avaliação. A investigação de sinais flogísticos, bem como uma boa 
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permeabilidade dos cateteres são fatores que os alunos não identificam com certa 

frequência.  

Conforme cita Center for Disease Control and Prevention (2010), considerando 

que a equipe de enfermagem é responsável pela inserção e manutenção do Acessso 

Venoso Periférico, é premente que os cuidados técnicos recomendados sejam realizados 

a fim de se prevenir e/ou reduzir as iatrogenias relacionadas à instalação do dispositivo. 

Dentre os cuidados de enfermagem preconizados, destaca-se a troca do cateter em 

pacientes adultos no período de 72 a 96 horas, o que pressupõe a identificação correta e 

precisa do AVP. Outro cuidado de enfermagem, não menos importante, que visa à 

prevenção de infecções refere-se à identificação e troca dos equipos de soro, os quais 

devem ser substituídos de acordo com o seu tipo e finalidade, conforme prazos 

definidos pelo Center for Disease Control and Prevention.    

Segundo a World Health Organization (2005), a flebite é a inflamação da 

camada interna da veia e existem três tipos de flebite: mecânica, quimica e infecciosa. 

Ainda pode ser caracterizada por sinais e sintomas como edema, dor, desconforto e 

eritema ao redor do local de inserção do cateter ou ao longo do trajeto da veia, sendo 

possível a evolução para um cordão venoso palpável. Vários fatores podem predispor o 

paciente a desenvolver a complicação denominada flebite. Contribuem para o 

desenvolvimento o pH e a osmolaridade dos medicamentos e fluidos; tempo de 

permanência, tipo e localização do cateter; a idade, o sexo e a função circulatória do 

paciente; e a habilidade de punção do profissional que instala a terapia intravenosa.  

Em hospitais escola, há acadêmicos que não têm habilidade, segurança e 

domínio técnico, podendo apresentar limitada capacidade de analisar e interpretar 

situações presentes e emergentes, assim como precipitação e lentidão. Esses aspectos 

podem ser agravados pelo elevado número de alunos no mesmo campo, dificultando a 

supervisão dos mesmos, e pela complexidade do processo de aquisição de habilidades 

variadas, aumentando os riscos para que ocorra a iatrogenia do cuidado 

(MADALOSSO, 2008). 
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4.2 INTERPRETAÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Conforme conta na metodologia, o grupo intervenção respondeu um 

questionário com informações referentes à temática de exame físico. O questionário é 

composto de sete perguntas, sendo duas totalmente discursivas, e cinco objetivas com 

opções de marcações de ruim, regular, bom e excelente; além da justificativa escrita da 

alternativa marcada. 

A associação das informações obtidas com o uso do check list pelos alunos e 

pelos questionários respondidos por estes, auxiliam numa detecção de deficiências por 

parte dos discentes e docentes no que tange ao ensino de exame físico. 

A enfermagem, no decorrer dos anos, vem reavaliando e reestruturando o seu 

processo de ensino- aprendizagem. Isso é possível perceber por meio de suas propostas 

pedagógicas e pela busca de uma nova epistemologia, pois estão modificando os seus 

valores, conceitos, na tentativa de resgatar outras racionalidades, além da cognitivo-

instrumental, como, por exemplo, a ética e a estética (SANTOS 2003). 

 

Diante do exposto, analisaremos cada pergunta individualizada no questionário: 

 

PERGUNTA 1 : Como considera o seu conhecimento teórico acerca do exame 
físico ? Justifique. (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

 

 

Figura 6: Conhecimento teórico sobre exame físico segundo os sujeitos da pesquisa. 
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Diante do gráfico acima, podemos observar que uma pequena parte dos alunos 

intitula seu conhecimento teórico sobre a temática de exame físico com a qualificação 

de excelente. O numero de alunos que definiram o conhecimento teórico como bom ou 

regular foi igualitário, tendo opinado quatro alunos em cada classificação. 

Para a realização do Exame Físico o examinador necessita de conhecimentos 

científicos em anatomia, fisiologia, fisiopatologia, diagnóstico por imagem, análises 

laboratoriais, patologia clínica e semiologia, sem os quais ele não conseguirá detectar 

plenamente os problemas identificados e que necessitam de sua intervenção. O ensino 

do Exame Físico tem sido motivo constante de preocupação não somente para o 

profissional ligado ao ensino, como também para o que atua na área assistencial, pois 

está sendo oferecido pelos cursos de graduação de forma simplificada não oferecendo 

subsídios suficientes para a atuação profissional (BARROS, 1996).  

As justificativas utilizadas pelos alunos em relação à classificação do 

conhecimento teórico de exame físico estão fundamentadas em alguns pontos em 

comum, entre eles podemos citar: grande conteúdo sobre o tema num curto espaço de 

tempo oferecido pelas disciplinas; dificuldades na aplicação de alguns métodos 

propedêuticos, principalmente a ausculta; e a pouca aplicação na prática profissional. 

Abaixo segue algumas escritas pelos alunos: 

 

A1: “Meu conhecimento teórico é regular, pois as aulas dadas não são 

dinâmicas e o conteúdo é grande para ser administrado em poucas aulas.”. 

A2: “Considero um bom conhecimento, apesar de que muitas vezes acabo não 

se lembrando de ver tudo e fico com algumas dúvidas em relação ao que estou 

auscultando, na ausculta cardíaca e pulmonar.”. 

A3: “Diria que meu conhecimento é regular devido a pouca aplicação da teoria 

na prática.”. 

 

Segundo Souza (1998), a realização do Exame Físico pelos graduandos permite 

levar seu conhecimento teórico para a prática, tornando-o capaz de reconhecer os sinais 

clínicos por meio das atividades desenvolvidas nos estágios, aprimorando seus sentidos 

e sua técnica de exame, sempre de acordo com os princípios gerais da Semiologia 

através dos métodos propedêuticos.   
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PERGUNTA 2 : Como está seu conhecimento sobre as técnicas propedêuticas 

(inspeção, palpação, percussão e ausculta). (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) 

Excelente 

 

 

Figura 7: Conhecimento das técnicas propedêuticas segundo os sujeitos da pesquisa. 

 

Em relação ao conhecimento na aplicação das técnicas propedêuticas, seis 

alunos definiram o conhecimento como regular e três alunos como um bom 

conhecimento. Verificou-se que tais resultados são decorrentes da insegurança e 

dificuldades dos alunos na realização da ausculta cardíaca e pulmonar. Dos nove 

alunos que responderam ao questionário, todos justificaram sua opção devido ao 

bloqueio do conhecimento nas auscultas, principalmente cardíacas. 

O exame físico cardiovascular figura entre as mais difíceis habilidades 

adquiridas pelos alunos durante o seu treinamento acadêmico. Profissionais e estudantes 

são unânimes ao classificar o ensino da ausculta cardíaca como fundamental na 

formação, qualificando como insuficientes os métodos de ensino propostos nos 

programas da graduação e, até mesmo, pós-graduação. Fato este que faz reivindicarem 

um tempo maior a ser dedicado à ausculta cardíaca (MANGIONE,1993). 

Segundo Roy (2003), o ensino baseado apenas em aulas teóricas  parece não 

melhorar o reconhecimento dos sopros cardíacos Por outro lado, intervenções que 

incluem a repetição de sons  cardíacos em ferramentas multimídia podem melhorar a  

proficiência da ausculta cardíaca. 
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Entre algumas escritas pelos alunos, podemos citar: 

 

A4: “Defino meu conhecimento sobre as técnicas propedêuticas como regular, 

pois tenho dificuldades na ausculta pulmonar e cardíaca e também nas manobras 

realizadas no abdômen”. 

A5: “Meu conhecimento é regular, pois tenho dificuldades em diferenciar os 

sons fisiológicos dos patológicos”. 

A6: “Considero meu conhecimento bom, mas me sinto insegura ao realizar as 

auscultas cardíacas”. 

 

Reações comunicativas com sentimentos contraditórios são esperadas em 

relação ao ambiente físico e no que se refere a organização e planejamento de atividades 

quando do ingresso do aluno no ambiente de saúde, especialmente, quando a prática 

acontece em hospitais com altos níveis de complexidade. 

 

 

 

PERGUNTA 3 : Como considera seu conhecimento prático do exame físico? Justifique  
(  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

 

 

Figura 8: Conhecimento prático de exame físico segundo os sujeitos da pesquisa. 
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Seis alunos consideraram bom seu conhecimento prático sobre o exame físico, 

enquanto três relataram um conhecimento regular. Diante das escritas, a maioria usou 

a justificativa da escolha devido a repetição durante os estágios nas unidades básicas e 

hospitalares. Outro ponto abordado foi sobre a precária participação do professor no 

momento do exame físico, fundamentando que poderia ter um conhecimento maior da 

temática caso o professor estivesse mais presente, com trocas de experiências.  

Abaixo algumas frases escritas pelos alunos se referindo ao conhecimento 

prático do exame físico: 

 

A7: “Acho meu conhecimento bom, pois realizamos diversas vezes nos 

estágios”. 

A8: “Considero irregular, pois apesar de ser realizado todos os dias, muitas 

vezes os alunos não se aprofundam e pulam etapas”. 

 

A9: “Meu conhecimento prático é bom, mas falta supervisão contínua do 

professor que pode nos orientar com maior prática”. 

 

As dificuldades relacionadas aos sentimentos que surgem durante este processo 

precisam ser trabalhadas pelo aluno em conjunto com o professor, a fim de que não seja 

um obstáculo ao crescimento do futuro profissional. O professor precisa estar atento, 

sensível e preparado para não desperdiçar a oportunidade que os próprios acadêmicos 

apresentam diante da imprevisibilidade no cuidado clínico. 

Durante o processo de ensino-aprendizagem do exame físico, são viáveis as 

junções dinâmicas entre as técnicas semiológicas, a subjetividade e os atravessamentos 

na clínica, desenvolvendo a tecnologia leve-dura. 

O saber passa a ser construído em conjunto, possibilitando a participação de 

acadêmicos, professores, monitores e pacientes, e, consequentemente, a qualidade do 

ensino e assistência. 
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PERGUNTA 4 : Em relação à capacidade de abordagem/ conversa com o paciente, como 
você se avalia?  Porque ?  (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 
 

 

Figura 9: Capacidade de abordagem terapêutica segundo os sujeitos da pesquisa. 

 
Na realização da pesquisa, seis alunos consideraram sua capacidade de 

abordagem com o cliente como excelente, enquanto três definiram como bom. 

Chamamos de abordagem terapêutica a forma como os alunos realizam sua conversa 

com o examinado durante o Exame Físico.  

Sabe-se que diversos são os fatores que prejudicam uma comunicação efetiva, 

onde o paciente não se sente a vontade para expressar suas angústias e limitações. O 

hospital universitário por ter uma rotina imensa de acadêmicos e profissionais de 

diversas áreas, torna o ambiente estressor e não tão confortável para uma troca de 

palavras e sentimentos. Outro fato está associado a presença de acompanhantes, onde 

intimida bastante a atuação dos estudantes perante a coleta de informações do paciente. 

Abaixo segue algumas falas dos alunos em relação a capacidade de abordagem 

com os clientes: 

 

A1: “Classifico minha abordagem como boa, pois independente da pessoa ser 

tímida ou extrovertida, a abordagem ao paciente se torna melhor com o tempo e com a 

prática”. 

A3: “Minha abordagem é boa. Acho que no primeiro contato com o paciente a 

abordagem é fundamental para uma boa avaliação em vários aspectos”. 
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A8: “Sempre consigo quebrar o gelo e colher todas as informações necessárias, 

por isso, classifico como uma excelente abordagem”. 

 

O profissional que realiza o exame físico não deve ser mero executor da técnica 

ou cumpridor de tarefas. É importante buscar uma relação interpessoal, na qual tem 

importância não só os conhecimentos do enfermeiro relativos à doença, como também 

aspectos humanísticos, éticos e sociais. 

Na Enfermagem, a forma como se toca um paciente pode ser diferenciada. O 

toque instrumental é um contato físico deliberado e necessário para o desempenho de 

uma tarefa específica, como a verificação de pulso e temperatura. Durante o toque 

expressivo ou afetivo, sua finalidade pode compreender a afetividade, empatia, apoio, 

segurança e proximidade em relação ao paciente, de acordo com as normas éticas da 

profissão. Já o toque terapêutico, resulta na técnica de imposição das mãos aplicada 

como medida terapêutica para atuar no campo da energia humana (MARIA, 2003). 

Segundo Ramos (2003), o acolhimento consiste na humanização das relações 

entre enfermeiros e usuários. O encontro entre estes sujeitos durante a consulta produz 

uma relação de escuta e responsabilização, a partir da qual são constituídos vínculos e 

compromissos que norteiam os projetos de intervenção e cuidado. Este espaço permite 

que o enfermeiro use de sua principal tecnologia, o saber, tratando o usuário como 

cidadão. O acolhimento constitui-se numa tecnologia leve para a humanização do 

atendimento. 
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PERGUNTA 5 : Qual a sua avaliação sobre o check list direcionado ao exame físico do 
paciente? Sugestões (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

 

 

Figura 10: Avaliação do uso do check list de exame físico segundo os sujeitos da 
pesquisa. 

Dos nove alunos que responderam o questionário, cinco consideraram como 

excelente a avaliação do uso do check list de exame físico, e quatro consideraram 

como bom. A ideia do uso do instrumento é facilitar e nortear o aluno no momento da 

realização do exame. Como já mencionado, o início da prática hospitalar gera um 

bloqueio estressor no aluno, fazendo com que certos passos do procedimento sejam 

esquecidos.  

Para que um exame físico seja considerado satisfatório, é preciso que o 

profissional da saúde que o está realizando, seja adequadamente treinado e mantenha-se 

atualizado com relação ao tema. 

Tornar o estudante capaz de aprender a aprender é tarefa árdua, porém, Freire 

(1998, p.29) mostra que isso só é possível na “presença de educadores e de educandos 

criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”. O 

autor enriquece essa discussão mostrando que o ensinar exige convicção de que a 

mudança é possível, pois o mundo não é o mundo, está sendo, e não somos somente 

objetos da história, mas seu sujeito igualmente. 

A complexidade de um processo de mudança de concepções é imensa e exige, 

dos sujeitos interessados, paciência e perseverança, pois são as pessoas que devem ter 

suas práticas ressignificadas. Sendo assim, essa nova forma de pensar o conhecimento, 

por meio do modelo de ensino pressupõe uma nova “cultura” pedagógica a ser 
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incorporada pelas pessoas que constituem a instituição. Os estudantes são membros da 

instituição de ensino e devem fazer parte desse processo ativamente. 

Os desafios relacionados à educação para o século XXI nos remetem a uma 

preocupação, na qual o docente deve constantemente repensar, reavaliar e reconstruir 

sua prática pedagógica, refletindo, criticamente, acerca do processo educativo, tendo o 

educador e o educando um papel ativo. 

 

 

PERGUNTA 6: Você se considera seguro para identificar alguma anormalidade no corpo do 
paciente durante a realização do exame físico?                   

 

 

Figura 11: Segurança no exame físico segundo os sujeitos do estudo. 

Diante do exposto, percebe-se que oito alunos não se consideram seguros para 

identificar possíveis anormalidades durante a realização do exame físico. Apenas uma 

aluna se considera apta para observação de sinais patológicos que podem vir a ser 

encontrados numa avaliação de qualidade. 

Os alunos relataram tal insegurança por fatores diversos, entre eles: pouca 

experiência no ambiente hospitalar, dificuldades nas técnicas de ausculta e percussão. 

Afirmaram necessitar de uma segunda pessoa, professor ou monitor, para comprovar 

alguma alteração encontrada. Os acadêmicos também manifestaram uma série de 

sentimentos ao realizarem o referido procedimento. Surgiram expressões de emoções 

positivas como prazer e negativas como angústia, insegurança, medo e vergonha. 

Observamos as escritas dos alunos abaixo: 

A1: “Não me acho preparado para identificar qualquer anormalidade”. 
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A4: “Não apresento segurança devido a falta de prática e pouca vivência 

hospitalar. Apresento insegurança recorrendo ao professor ou monitor”. 

            A5: “Não me considero segura, pois muitas vezes fico na dúvida quando a 
anormalidade é na ausculta ou percussão”. 

 
Sendo o enfermeiro um profissional que detém um saber teórico e prático, o seu 

processo de formação acadêmica deve passar, obrigatoriamente, pelo ensino teórico e 

das habilidades práticas (o saber fazer) necessárias à sua formação, o que ocorrerá nos 

campos de estágios (COSTA, 1997). 

Segundo Rezende (1986), além de ter a meta de treino prático, o estágio é um 

processo pedagógico de formação profissional que tenta interligar, como uma ponte, a 

formação teórica e cientifica, realizada intramuros, à realidade do meio, possibilitando 

ao estudante estabelecer correlações entre o referencial teórico e as situações do 

cotidiano. 

Os docentes dos cursos de graduação em enfermagem devem preparar os 

acadêmicos para desempenhar suas atividades com competência técnica, científica, 

habilidade, conscientização da importância da utilização da tecnologia no cuidado 

humanizado. Assim, estaremos fazendo a diferença. 

Os alunos, durante o estágio, procuram o apoio dos professores para terem e 

construírem mecanismo de coping. Quando os docentes transmitem que confiam nas 

possibilidades dos estagiários, apesar de seus despreparos, os alunos re-olham o 

mundo de um jeito novo, reavaliam a situação e transformam-na em desafiadora, pois 

sentem-se confiantes em enfrentá-la com sucesso (MATHEUS, 1999). 

Segundo Ito (2005), o estágio é um momento de suma importância no processo 

de formação profissional e pessoal do aluno de enfermagem. O enfermeiro atuante no 

campo da prática tem significativa influência no desenvolvimento de habilidade, 

técnica e atitudes do estagiário de enfermagem. 
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PERGUNTA 7 : Qual a sua sugestão para melhorar o aprendizado do aluno acerca da 
técnica do exame físico? 

 

 

Figura 12: Sugestões para aprendizado sobre exame físico segundo os sujeitos 
do estudo. 

 
Questionando sobre a opinião dos alunos em relação a um melhor aprendizado 

sobre exame físico, verificou-se que 7 dos entrevistados associaram que para um 

maior conhecimento sobre o exame deve haver uma maior quantidade de aulas 

práticas, treinamentos em laboratórios e uma maior participação dos docentes no 

momento do exame físico do ambiente hospitalar. 

Porém, de acordo com a realidade vivida, esses argumentos dos alunos não são 

eficazes, visto que a disciplina disponibiliza diversos treinamentos em laboratórios 

sobre o tema, e na maioria das vezes, os alunos não comparecem. Devido a uma 

sobrecarga de atividades, o aluno acaba priorizando outras metas e deixa de participar 

dos treinamentos ministrados pelos professores e monitores da disciplina. 

Estudos relatam que escolas de enfermagem optaram por implantar estratégias 

com base no Currículo Integrado que pressupõe a indissolubilidade teoria-prática no 

cotidiano, visando a transformação da realidade.  A integração entre ensino-serviço-

comunidade é fonte e parâmetro para a rearticulação da teoria-prática. Entretanto, as 

possibilidades de essa assertiva vir a se concretizar, no cenário universitário, nos 

espaços de aprendizagem e na prática docente, constituem uma questão complexa e 

desafiadora. Com efeito, é inócua a implantação de projetos pedagógicos teoricamente 
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inovadores se, na prática, a ação pedagógica é impermeável às mudanças (CHIRELLI, 

2002). 

De acordo com Nascimento (2003), a teoria e a prática, desde os primórdios da 

Enfermagem, têm merecido reflexão na formação do enfermeiro. No Brasil, o ensino da 

Enfermagem teve sempre seu fundamento na teoria e na prática, sendo o campo de 

prática o local de busca de concretização desta ligação. Entretanto problematiza-se a 

falta de estudos abordando a concretude da unidade teoria-prática na formação do 

enfermeiro 

Outra sugestão abordada pelos alunos, referente a 22% das entrevistas (2 alunos) 

foi em relação ao uso de facilitadores de ensino, como distribuição de um folder 

explicativo, um roteiro de estudo a ser seguido ou o uso de algum material que 

aumente a percepção dos alunos nos conteúdos ministrados em sala de aula. 

Atualmente, as disciplinas devem abordar métodos dinâmicos de ensino, voltando a 

aprendizagem para um olhar diferenciado, fazendo uso de metodologias atuais e 

inovadoras, e até mesmo informatizadas, coisa que o mundo globalizado nos permite. 

O avanço tecnológico tem implicações em todas as áreas do conhecimento, entre 

elas a de saúde e, nela incluída, a enfermagem. Acredita-se que ele traz consigo 

repercussões positivas no campo teórico e prático, podendo proporcionar meios 

favoráveis de comunicação, inclusive a elaboração de instrumentos didáticos 

facilitadores à educação profissional. Tecnologia pode ser concebida como 

conhecimento aplicado para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e 

reabilitação de suas consequências. Sendo assim, o saber fazer da enfermagem pode ser 

entendido como tecnologia (BANTHA, 1993). 

Segundo Sperandio (2005), é importante que tanto os enfermeiros quanto os 

futuros enfermeiros e acadêmicos de enfermagem compreendam como a informatização 

pode modificar para melhor o seu trabalho diário. Os recursos computacionais são 

desenvolvidos para incrementar a produtividade e a qualidade nas atividades 

desenvolvidas por vários profissionais. Cada vez mais esse posicionamento deve ser 

assumido pelos enfermeiros como forma de agregar e analisar as informações relevantes 

para a tomada de decisão e para o desempenho eficiente de todas as suas funções. 

Sendo assim, para integrar teoria e prática, serviço e ensino, as propostas 

metodológicas usadas na formação dos profissionais da saúde devem ser repensadas. No 

entanto, a mudança no processo de ensino-aprendizagem é árdua, pois busca a ruptura 
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com os modelos de ensino tradicional e a formação de profissionais preocupados com o 

cuidado humanizado. Reconhecendo essas necessidades, atualmente, muitas discussões 

apontam para a utilização de novas práticas pedagógicas e as instituições de ensino 

superior têm sido estimuladas a reconstruir seu papel social e valorizar a qualidade da 

assistência no trabalho em saúde, adotando tais inovações (SILVA, 2008). 

 

Abaixo veremos algumas frases escritas pelos alunos sobre sugestões para 

melhorar o aprendizado sobre exame físico: 

 

A2: “Minha sugestão seria mais treinamentos para que as dúvidas sejam 
sanadas”. 

A5: “A distribuição de um folder como guia seria de muito ajuda”. 

A6: “As aulas teóricas deveriam possuir algum tipo de material para melhorar 
a percepção dos alunos”. 

A9: “Mais aulas práticas com os professores”. 
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6. CONCLUSÃO 

A implementação de um check list de exame físico para os alunos de 

Enfermagem contribuiu para uma melhor compreensão do conteúdo teórico e prático, 

auxiliando o discente na avaliação global do cliente.  

Podemos dizer que o uso do check list no momento da realização do exame 

físico contribuiu positivamente para o ensino e aprendizado do aluno que inicia sua 

prática assistencial. Em todos os quesitos avaliados, os alunos que utilizaram o 

instrumento tiveram uma maior qualidade e assertividade no procedimento efetuado, 

ocorrendo pequenos erros quando comparados ao grupo de alunos que não utilizou o 

check list. 

Além disso, foi possível notar uma redução dos níveis de tensão e estresse que se 

instalam nos alunos durante os primeiros estágios hospitalares. O check list acarretou 

maior segurança para os alunos durante a realização do exame, favorecendo uma maior 

interação entre cliente e aluno. 

Nos questionários respondidos pelos alunos, foi possível perceber que grande 

parte dos alunos não se considera seguro para efetuar o exame físico de forma correta. 

Vimos que nas frases abordadas pelos alunos, eles colocam a pequena carga horária e 

grande quantidade de conteúdo teórico abordado como o dificultador da aprendizagem. 

Outro ponto que merece destaque é em relação às queixas dos alunos quando 

citam a participação dos professores no momento do exame físico. Devem ser pensadas 

mudanças e alterações na forma desse ensino sobre o exame físico. A sincronização 

entre aula teoria e aula prática em campo hospitalar deve ser instituída, pois dessa forma 

haverá uma maior fixação do conteúdo ensinado, além de levar ao aluno uma visão de 

segurança e espelho profissional diante daquele professor que executa o ensino. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa configuram um desafio para o ensino de 

enfermagem, no qual tanto o curso quanto os docentes devem repensar na 

responsabilidade e competência no ensino do Exame Físico preparando-se nos 

conhecimentos essenciais e nos básicos, integrando-os com a prática profissional a fim 

de sentir segurança para ensinar, propiciando à formação de profissionais competentes 

na área de avaliação clínica do cliente, visando à melhoria a assistência prestada. 

Entre as limitações observadas durante a elaboração do estudo podemos citar: O 

pouco interesse dos participantes da pesquisa e o mau preenchimento dos check lists e 

questionários, dificultando a análise dos dados; Grande burocracia e extensa demanda 
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de tempo na aprovação da coleta de dados pelo diretor da unidade hospitalar. Ainda 

assim, perante as dificuldades, foi possível concluir o estudo com a contemplação dos 

objetivos propostos. 

Diante disso, espera-se que o ensino se torne cada vez mais atraente para os 

discentes, e que estes busquem obter um pensamento crítico e reflexivo acerca de suas 

competências e habilidades.  
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ANEXOS 

 

 ANEXO A: PARECER DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA 
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ANEXO B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

  Dados de identificação 
 
Título do Estudo: ELABORAÇÃO DE UM CHECK‐LIST DE EXAME FÍSICO: contribuições para o 

ensino de Fundamentos de Enfermagem 
 

Pesquisador Responsável: Vinícius Rodrigues de Souza; Sob orientação da Profª Drª. Gisella de 
Carvalho Queluci 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 9223‐4568. 
Nome do voluntário: ____________________________________________________ 
Idade: _____________ anos    R.G. __________________________ 
 
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do trabalho de conclusão de curso 
 
“ELABORAÇÃO  DE  UM  CHECK‐LIST  DE  EXAME  FÍSICO:  contribuições  para  o  ensino  de 
Fundamentos  de  Enfermagem".  O  objetivo  do  estudo  é:  Avaliar  o  processo  ensino‐
aprendizagem do aluno de Fundamentos de Enfermagem através do check list de exame físico. 
Considerando  que  sua  participação  na  pesquisa  em  nada  influenciará  na  sua  avaliação  na 
disciplina,  uma  vez  que  o  presente  estudo  versa  sobre  o  check  list  e  não  sobre  o  aluno,  
poderão  ser  marcados  encontros  para  respostas  ou  esclarecimentos  de  qualquer  dúvida 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados 
da  pesquisa  serão  tornados  públicos  em  trabalhos  e/  ou  revistas  cientificas.  A  retirada  do 
consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 
que  isso  traga  prejuízos.  Será  mantido  o  caráter  confidencial  de  todas  as  informações 
relacionadas  à  privacidade  da  pessoa  pela  qual  sou  responsável.  Este  documento  será 
elaborado  em  duas  vias,  sendo  uma  retida  pelo  sujeito  da  pesquisa  e  uma  arquivada  pelo 
pesquisador. 
                                     Niterói, _____ de ____________ de 2014. 
 

__________________________________                                _______________________    

                  (Voluntário)                                                                   Vinícius Rodrigues de Souza 

                                                                                        (Responsável por obter o consentimento) 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Check List de Exame Físico 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E 
ADMINISTRAÇÃO 

 
CHECK LIST – EXAME FÍSICO 

IDENTIFICAÇÃO  
 
 

Paciente:_______________________Prontuário:______________
Setor:_________________________Enf/leito:____________________
Data de admissão:______________Diagnóstico:__________________

INFORMAÇÕES 
SUBJETIVAS 

 

Como passou a noite? _________________Já foi ao banheiro? ______ 
 

 
 

l 
 

 

 
 

 
 

 
 

Queixas?________________
Sono e Repouso : ________________________________

Aceitação da dieta: [  ] Oral  [  ] Entera

Eliminações Intestinais: [  ] Presente [  ] Ausente [  ] Constipação [  ]
Fecaloma 
[  ] Evacuação sólida  [  ] Evacuação pastosa [  ] Melena [  ] Líquida          
[  ] Enterorragia

 Eliminações Vesicais: [  ] Fralda [  ]CVD [   ] Límpida  [  ] Grumos          
[  ]Hematúria [  ]Oligúria  [  ] Turva  [  ] Anúria

[   ] Cooperativo  [  ]Comunicativo  [  ] Agitado  [  ] Desorientado [  ]
Sedado

SINAIS VITAIS T ______º C / P___________Bpm  / R_______Irpm / PA ___________Mmhg 

1 Avaliação Global 
  

 
[   ] Lúcido     [   ] Orientado    [   ] Desorientado   [   ] Agitado 
[   ] Cooperativo  [   ] Apático

EXAME FÍSICO 

2 Couro Cabeludo 
 

 
 

[  ]Íntegro
[   ] Sujidades
[  ] Alopécia  [  ] Outro_______________
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3 Face 
 

[  ] Palpação Indolor de seios frontais e paranasais 
[  ] Palpação Dolorosa_______ _ ______________

4 Olhos 
Pupilas: [  ] Isocóricas                  [  ] Midríase 

               [  ] Miose        

 [  ] Desidratada 

               [  ] Anisocóricas  
 
Mucosas: [  ] Corada    [  ] Hipocorada____/ 4+ 
                 [  ] Hidratada  

5 Ouvidos 
[  ] Presença de Sujidades    
Pr es stóideo: [  ] Indolor a palpação oc so Estilóide e Ma

                                                    [  ] Dor a palpação 
6 Cavidade Nasal 

[  ] Sujidades  [  ] Secreção Fluida  [  ] Secreção E
[ 

spessa  [  ] Muco 
 ]SOE  
___ 

[  ] Desvio de septo [  ] SNE [  ] SNG  [  ] SOG  
Og e ão : ________________ix noterapia/ Ventilaç

7 Cavidade Oral 
[  ] Sujidades                      [  ] Ausência de Elementos Dentários 
[  ] Sinais Flogísticos em Orofaringe  
Mucosa: [  ] Normocorada  [  ]  Hiperemiada          
Presença de Aftas: ________________                 

8 Região Cervical 
[  ] Linfonodos Palpáveis em região: [   
]retroauriculares 
                                                         [   ]occipitais 
                                                         [   ]mentonianos 
                                [  ]submandibulares                          

                                                         [  ]supraclaviculares 
 
[  ] Linfonodos não palpáveis 
 
Glândula da Tireóide: [   ]Sem alterações [   ]Aumentada 

9 Tórax 
Forma simétrica: [  ]Sem alterações [  ]Chato   [  ]Tonel 
                            [  ]Infundibuliforme  [  ]Cifótico  [  ]Escoliótico 

ável 
da área determ

néticas 

                                         [  ]  Taquicardia 

 
Ictus Cordis:[   ]Presente entre a 4º e 5º espaço intercostal 

inada) 
                     [   ]Impalp
                     [   ]Deslocado (fora 
 
Ausculta Cardíaca: [  ] Bulhas Normofo
                      [  ]Rítmicas [  ] Em 2T [  ] 3ª Bulha     
                      [  ] 4ª Bulha 
 
                      [  ] Sopro Foco ______ 
 
Avaliação Cardiológica: [  ] Normocardia 
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                                         [  ] Bradicardia  

 ]Dispneico  [  ]Ortopnéia 
 ]Biot  [  ]Kussmaul 

 
Frequência Respitarória: [   ] Eupneico 
                                         [   ]Taquipneia 

adipneia 

 
 

               
                                     [  ] Diminuído em Hemitórax__  

ica: [  ]Claro pulmonar [  ]Hipersonaridade  
  [  ]Maciço  [  ]Submaciço  [  ]Timpânico 

Expansibilidade Pulmonar: [  ] Boa  [  ]  Reduzida em Hemitórax ____ 
Ausculta Pulmonar: [  ]MVUA [   ] M.V. Diminuídos[  ]M.V. Abolidos 
[  ]Sibilos ____ 
[  ]Roncos_______ 
[  ]Estertor _______ 
 
 

 
Ritmo respiratório: [  ]Sem alterações [ 
                               [  ]Cheyne-Stokes  [ 
 

                                         [   ]Br
                                         [  ]Apneia 
 

Frêmito tátil bilateral: [  ] Presente  
                                     [  ] Ausente em Hemitórax___                  

 
 
Percussão torác
                            
 

 
 
 
 
 
 

 S)10 Membros Superiores(MMS  

ico [   ]Profundo 
Local 

oses 
 

 
[  ]Escleroníquia ou Paroníquia     
 
 

apilar Satisfatório 

 
 
 

Acesso Venoso: 
[   ]Perifér

[  ] MSD   [  ] MSE  
[   ] Sinais Flogísticos       [  ] Ecm

[  ] Edema 
 

[  ] Enchimento C
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 11 Abdome 
Inspeção e Palpação: [  ] Normotenso  [  ] Flácido  [  ] Distendido 

 

 
 
 

Palpação: 
 
[  ]Blumberg 
 
 

 
 

idroaéreos _____/min.  

funda 

 

 

Manobras de 

 
[  ]Rovsing     

 
 
[  ] Bimanual do Fígado 

 
 
 
[  ] Ausculta de Ruídos H
Peristalse:  [  ] Presente   [  ] Ausente 
Dor a Palpação: [  ] Superficial   [  ] Pro
                           [   ] Indolor 
 
[  ] GGT  [  ] Ostomias 

12 Região Genital 
[  ] Sem alterações     [  ] Presença de corrimento  

 

 13 Membros Inferiores(MMII) 
[  ] Descamações _____________       
[  ] Edema ___________     

14 Integridade Cutânea  
[  ] Curativos :    Região / Cobertura 
________________________________________
____ 

 

_____________

 
15 Acessos Vasculares                                                                  

 
[  ] Punção Periférica : ____________________ 

 
Sinais Flogísticos : [  ] Dor [  ] Calor  [  ] Rubor  [  ] Edemas           
[  ]Outros __________________ 
 

Medicações Intravenosas : ___________________________ 
 

[  ]Punção Profunda : ______________________ 
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APÊNDICE B: lunos – Grupo Instrumento de avaliação da aprendizagem dos a

Intervenção 

 

 

UNIVER

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E 

EM II 

1) Como considera o seu conhecimento teórico

SIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ADMINISTRAÇÃO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAG

 

 acerca do exame físico ? Justifique. 

 

2) Como está seu conhecimento sobre as técnicas propedêuticas (inspeção, 
palpação, percussão e ausculta). Porque ? 

______________________________________________________________________ 

3) Como considera seu conhecimento prático

           (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

______________________________________________________________________ 

                  (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

 

 do exame físico? Justifique. 

            (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

 

4) Você se considera seguro para identificar alguma anormalidade no corpo do 
paciente durante a realização do exame físico?                   
       

_____________________________________________________________________ 

 

_
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avalia?  Porque ? 

                  (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 

___ 

 

 

6) 
exame físico? 
 

______________________________________________________________ 
 

 

7)   

                    (  ) Ruim   (  ) Regular  (   ) Bom  (  ) Excelente 
 
Justifique : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Em relação à capacidade de abordagem/ conversa com o paciente, como você se 

  

___________________________________________________________________

Qual a sua sugestão para melhorar o seu aprendizado  acerca da técnica do 

 
 
__

 
Qual a sua avaliação sobre o check list direcionado ao exame físico do paciente?
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