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O exame físico e um procedimento simples, mas extremamente importante no
diagnostico das enfermidades do coração, que pode determinar qual o exame
complementar mais adequado e conseqüente intervenção dos procedimentos de
enfermagem. Sua mensuração envolve a inspeção, a palpação e a ausculta. Analisando
possíveis alterações no volume cardíaco, batimentos ou movimentos visíveis e/ou
palpáveis, ausculta de bulhas e pesquisa de frêmito cardiovascular. Este trabalho teve
por objetivo expor a importância do exame físico do tórax e coração associada a
anamnese como um método indispensável para o conhecimento de doenças pelos seus
sinais e sintomas, quando realizado pelo enfermeiro. Como um indicador no auxilio no
encaminhamento de exames complementares. A presente pesquisa foi realizada por
método dedutivo comparativo através de literaturas relacionadas ao exame físico,
revistas e sites científicos. Diversos recursos diagnósticos, com exames complementares
surgidos nos últimos anos não desvalorizaram o exame físico, mas sim reforçaram a sua
importância, pois através do mesmo pode-se definir qual exame complementar será
mais eficiente para a confirmação da alteração encontrada. As manifestações clinicas
mais comuns nas doenças do coração são; arritmias cardíacas, dispnéia, precordialgia,
desconforto no peito, palpitações, desmaio, edemas, alterações periféricas e cianose.
Cada uma delas verificadas durante o exame físico. Conclui-se que o profissional
enfermeiro quando realiza exame físico auxilia na escolha dos exames complementares,
bem como, no diagnóstico e prescrição de enfermagem, desenvolvendo ainda suas
habilidades de interpretar melhor os valores laboratoriais, evitando complicações e
reinternações hospitalares. Alem disso aguça cada vez mais seu espírito critico, não se
esquecendo que apenas exames complementares nunca representarão uma avaliação
global do paciente, sendo necessário à realização do exame físico com freqüência pelo
enfermeiro.
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