
 
 
Biociências 2015.1 

Roteiro Aula Prática 05: Sinais vitais 

 

Os sinais vitais são um meio rápido e eficiente para se monitorar as condições de um paciente 

ou identificar a presença de problemas 

• Temperatura (T);  

• Pulso ou batimentos cardíacos (P ou bpm); 

• Respiração (R ou rpm); 

• Pressão ou Tensão Arterial (PA ou TA). 

 

TEMPERATURA  

Um dos sinais vitais, a temperatura, é mantida entre produção e perda de calor pelo organismo 

no ambiente e deve-se ao mecanismo controlado pelo hipotálamo. 

O ser humano é um ser homeotérmico, isto é, possui a capacidade de manter a temperatura 

corporal dentro de certo intervalo pré-determinado apesar das variações térmicas do meio 

ambiente (homeostasia térmica). O equilíbrio térmico é conseguido através do balanço entre a 

perda e a produção ou aquisição de calor. 

Terminologia 

Hipotermia: Temperatura abaixo de 35°C 

Afebril: 36,1°C a 37,2°C 

Febril: 37,3°C a 37,7°C 

Febre: 37,8°C a 38,9°C 

Pirexia: 39°C a 40°C 

Hiperpirexia: acima de 40°C 

 Valores de referência para a temperatura 

Temperatura axilar: 35,8°C a 37°C 

Temperatura bucal: 36,3°C a 37,4°C 

Temperatura retal: 37°C a 38°C 

 Verificação da temperatura axilar 

Verificação de temperatura oral 

 



 
 
 

PULSO 

O pulso também compõe os sinais vitais que quando se palpa uma artéria, o pulso arterial é 

percebido como uma expansão da parede arterial síncrona com o batimento cardíaco. A 

expansão é devida à distensão súbita da parede arterial originada pela ejeção ventricular na 

aorta e sua transmissão aos vasos periféricos. 

Na realidade, o pulso arterial é uma onda de pressão dependente da ejeção ventricular e, por 

isso, a análise do pulso arterial proporciona dados inestimáveis da ejeção ventricular esquerda, 

do mesmo modo que o pulso venoso expressa a dinâmica do enchimento ventricular direito. 

Terminologia 

Pulso normocádico: Batimento cardíaco normal 

Pulso rítmico: os intervalos entre os batimentos são iguais 

Pulso arrítmico: os intervalos entre os batimentos são desiguais 

Pulso dicrótico: dá impressão de dois batimentos 

Taquisfigmia: pulso acelerado 

Brasisfigmia: frequência abaixo da faixa normal 

Pulso filiforme: indica redução da força ou do volume do pulso periférico 

 Valores de referência para pulsação 

Adultos – 60 a 100 bpm; 

Crianças – 80 a 120 bpm; 

Bebês – 100 a 160 bpm. 

 Verificação do pulso periférico 

1. Higienize as mãos 

2. Coloque as polpas digitais dos dedos médios e indicador sobre uma artéria superficial e 

comprima levemente 

3. Conte os batimentos durante 1 min 

4. Observe arritmias e amplitude 

5. Higienize as mãos 

PRESSÃO ARTERIAL 

Esse sinal vital é a medida da pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias. A pressão 

ou tensão arterial depende da força de contração do coração, da quantidade de sangue 

circulante e da resistência dos vasos. 



 
 
Ao medir a pressão arterial consideramos a pressão máxima ou sistólica que resulta da 

contração dos ventrículos para ejetar o sangue nas grandes artérias e a pressão mais baixa ou 

diastólica, que ocorre assim que o coração relaxa. A pulsação ventricular ocorre em intervalos 

regulares. A PA é medida em mmHg. Difícil definir exatamente o que é pressão arterial normal. 

Terminologia 

Hipertensão: PA acima da média 

Hipotensão: PA inferior à média 

Convergente: a sistólica e a diastólica se aproximam 

Divergente: a sistólica e a diastólica se afastam 

 Valores de referência para pressão arterial 

Hipotensão – inferior a 100 x 60 

Normotensão – 120 x 80 

Hipertensão limite – 140 x 90 

Hipertensão moderada – 160 x 100 

Hipertensão grave – superior a 180 x 110 

 Verificação da pressão arterial 

1. Higienize as mãos 

2. Remova as roupas do braço no qual será colocado o manguito 

3. Posicione o braço na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima. 

4. Realize a assepsia, com algodão embebido em álcool a 70% nas olivas e no diafragma do 

estetoscópio 

5. Centralize o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial 

6. Solicite que o paciente não fale durante a mensuração 

7. Palpe a artéria braquial e coloque o estetoscópio sobre ela sem comprimi-la excessivamente 

8. Insufle o manguito até ultrapassar 20 a30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica (ponto 

de desaparecimento do pulso radial) 

9. Proceda à deflação lentamente 

10. Determine a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (Fase I de Korotkoff), que é um 

som fraco seguido de batidas regulares, e em seguida, aumente ligeiramente a velocidade de 

deflação 

11. Determine a pressão diastólica no desaparecimento do som (Fase V de Korotkoff) 

12. Ausculte cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som, para confirmar seu desaparecimento 


