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PULSOLOGIA TRADICIONAL CHINESA

A palpação das artérias tem sido, desde a Antigüidade um elemento de
diagnóstico usado pelos acupuntores de diferentes países, mas só os
chineses a usaram para exame de todas as funções orgânicas do corpo
humano.

Funções:

 Verificar a quantidade de energia no corpo.
 A qualidade da energia que circula no meridiano.
 Qual o estado de energização do órgão ou função.
 Avaliar o estado físico e emocional do indivíduo, e assim entender a 

enfermidade.
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Como os ZÀNG-FÚ se demonstram nos pulsos?

- Influência do ÓRGÃOS e VÍSCERAS na formação do XUE.
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1. PULSOS

I) Radiais

II) Carotídeos

III) Reveladores ou Periféricos
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I) Pulsos Radiais

O método utiliza a palpação de três segmentos da artéria 
radial para diagnósticos energéticos, quantitativa e 
qualitativa, nos órgãos e funções e nos respectivos 
meridianos. São  os seguintes:
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TA - CS

E - BP

IG - P

R - B

F - VB

C - ID

Les  Pouls 
Radiaux

Koann - mo
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2. DIVISÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PULSOS QUANTO
AS ENERGIAS

SUPERIOR   = I   = energias do Céu (Chi do Céu).

MÉDIO     = II  = energias do Homem (Qi do homem).

IMFERIOR = III = energias da Terra (Qi da terra).

Superficial = Yang.

Médio = Yin/Yang.

Profundo = Yin.
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AS DOMINÂNCIAS DOS MEMBROS QUANTO AO TIPO DE ENERGIA

DIREITO ESQUERDO

Fogo Água
(Ministerial)

Terra Madeira

Metal Fogo
(Imperial)

TA / CS R / B

E / P / B F / VB

P / IG C / ID
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3. AVALIAÇÃO GERAL DOS PULSOS

Localização:

Superficial = Yang
Profundo = Yin

Freqüência:

Rapidez = maior que 5 batimentos por ciclo respiratório (Yang).
Lentidão = menor que 4 batimentos por ciclo respiratório (Yin).
Normal = 4 batimentos por ciclo respiratório.
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Consistência:

Duro = Yin
Mole = Yang

Amplitude:

Muito amplo = excesso Yang
Normal
Pouco amplo = insuficiência Yang (esgotamento).

Regularidade:

- Regular (equilíbrio / yin/ yang)
- Intermitente
- Intermitente e rápido = excesso Yang
- Intermitente e lento = excesso Yin
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4. DIAGNÓSTICO

Inicialmente procura-se o diagnóstico de excesso ou insuficiência geral do Yin ou do
Yang comparando-se os pulsos esquerdos com os direitos, os superficiais com os profundos e
os pulsos da posição I com os da III, concluindo pelo excesso de Yang quando:

Características Gerais Yin / Yang do pulso.

I.  Excesso generalizado Yang.

D > E = Yang
S >  P = Yang
I  > III = Yang
Pulso rápido = Yang

II. Excesso generalizado Yin.

E > D = Yin
P > S  = Yin
III > I = Yin
Pulso lento = Yin.

Tomada da Carótida a partir de E 9:

Pulso da Esquerda (PE) – Sangue (Yin).
Pulso da Direita (PD) – Energia (Yang).
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Posição do Paciente

• Estar relaxado, sentado ou deitado;

• Estar com o braço sem obstruções, como 
relógios, braceletes ou mangas apertadas;

• Manter o braço no mesmo nível do 
coração e não acima.
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REGISTROS NA FICHA DO PACIENTE, 
USAMOS OS SEGUINTES:

A pulsação registrada pela quantidade:

+ + + extremamente (perigosamente) forte.

+ + muito forte

+ forte

 normal (para esta pessoa)

- levemente fraco

-- muito fraco

--- extremamente fraco, quase inexistente

Ǿ vazio

Uma vez estabelecida as pulsações, pode anotar como abaixo:

Ex:…

Int. Delgado  Coração  Pulmões Int. Grosso 
Ves. Biliar - Fígado  Baço  Estômago - -

Bexiga +  Rins  Circ. Sexo  T. Aquecedor + +
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PULSOS REVELADORES OU PERIFÉRICOS

O Su-Wen divide o corpo humano em três regiões chamadas
“alto”,“centro” e “baixo” cada uma delas subdividida em três zonas: “céu”,
“Terra” e “Homem” e possuindo um ponto como pulso revelador.

CÉU  TERRA HOMEM

B 2 E 5 ID 19
Orbital Superior Facial        Temporal

P 9 IG 4 C 7
Radial Radial Cubital (ulnar)

F 11 BP 11 R 3
Femoral Posterior Femoral Tibial Posterior
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Desequilíbrio Marido-Esposa

• Surge quando os órgãos associados com 
os pulsos do braço esquerdo, o lado 
“marido”, perdem a harmonia com os 
órgãos associados com os pulsos do lado 
direito, o lado “esposa”;

• Indica um desequilíbrio grave e profundo 
que, se ficar sem tratamento, pode 
ameaçar a vida em alguns casos.
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• Existe um ditado sobre esse desequilíbrio, 
que diz:

Marido fraco, esposa robusta; então há 
destruição,

Marido forte, esposa fraca; então há 
segurança.

(Soulié de Morant, 1994, p. 122)
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• Este desequilíbrio nos mostra que as 
energias yin e yang estão gravemente em 
desarmonia, que era, segundo o 
pensamento chinês, uma advertência de 
morte. A separação do yin e do yang cria 
uma alienação do eu verdadeiro da 
pessoa em um nível fundamental.
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Sinais e Sintomas

• Paciente tem uma doença grave ou que 
ameaça a vida;

• Paciente tem um conflito interno extremo, 
amiúde envolvendo sua sexualidade ou 
questões de relacionamento;

• Paciente é resignado ou medroso a um 
nível profundo;

• Mente do paciente é perturbada ou 
agitada.
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Palpação

• Pulsos;

• Trajeto dos meridianos;

• Pontos mo;

• Abdômen e toráx (Ren Mai).
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ZANG-FU PONTOS 
MO

Bexiga VC3
ID VC4
TA VC5
Energia VC6
E – atua sobre VC10
VB VC11
E – Mo VC12
BP – atua sobre VC13
C VC14
CS VC15
Centro do Peito VC17
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Estudo de Caso

• Uma paciente procurou tratamento com diag. de uma 
forma agressiva de câncer de ovário. Ela atribuía o início 
a uma combinação de sobrecarga de trabalho e 
sentimentos intensos de ressentimentos em relação ao 
marido, pelo comportamento individualista que ele tinha. 
Depois da quimio, haviam dado a ela 12 meses de vida. 
A contagem de CA 125 estava acima de 4.000 (normal é 
20). O tratamento contínuo de um desequilíbrio Marido-
Esposa promoveu uma mudança radical nos seus 
pulsos. Passaram seis anos e ela estava viva e bem. A 
contagem do CA 125 era 18, ela vive uma vida muito 
mais independente do marido do que antes, e não tem 
mais ressentimento dele.
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Sexo do bebê na gestação
Menino

. R > CS

. CS > TA

Menina

. TA > CS

* Se o pulso R e F muito forte e C mantêm: 
Trigêmios.
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Forma do abdômen

• Feminino: abdômen pequeno acima e 
grande em baixo;

• Masculino: abdômen  alto, redondo na 
linha média.
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