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1 - FUNDAMENTAÇÃO 

A formação de Pulsologia visa o desenvolvimento clinico na área do diag-
nóstico em MTC, uma vez que esta técnica é um dos quatro pilares que 
sustentam a avaliação clinica pela MTC. 

Na palpação, o método mais importante é a palpação do pulso radial. 
Apesar da sua importância, hoje em dia, a palpação do pulso radial é 
pouco estudada, e aqueles que a estudam, apenas conhecem algumas 
noções que não chegam a aplicar no contexto de clínica. 

Tradicionalmente, o tratamento da acupunctura deve começar e finalizar 
com a palpação como método de diagnóstico e como instrumento de evo-
lução do tratamento. 

2 - FORMATO 

Formação técnica, com componente teórico-prática. 

3 - DESTINATÁRIOS 

Profissionais de Acupunctura e MTC; 

Estudantes em Acupunctura e MTC a partir do 3ºano. 

4 - DURAÇÃO  

8 horas  

5 - LOCAL 

Lisboa - UMC 

Porto - Sala Competências 

6 - HORÁRIO 

Lisboa: Quinta-feira e Sexta-feira, das 17h00 às 21h00 

Porto: Sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00. 

7 - DATA/CALENDÁRIO 
 

Lisboa - 28 e 29 de Setembro; 9 e 10 de novembro 2017 

Porto - 30 de setembro; 11 de novembro 2017 

8 - FORMADOR 

Dr. Francisco Fernandes 

Para além de ser docente da UMC, o Dr. Francisco Fernandes tem 
larga experiência na área do ensino (sendo professor de História há 
largos anos na Escola Secundária da Batalha). Foi coordenador de vá-
rios projetos relacionados com a Medicina Chinesa, tal como, - autor 
e coordenador do Projeto "Medicina Chinesa ao serviço da Comunida-
de Educativa" no Agrupamento de Escolas da Batalha (tratamento de 
crianças com Hiperatividade). 

O Dr. Francisco Fernandes realizaou estudos avançados em Diagnósti-
co, Língua e Pulso pela Universidade de Chengdu na China. 

9 - PREÇO 
180€ 

Condições especiais: 
• 100€ para estudantes e diplomados UMC 

 
Local de inscrições e pagamentos: 
Serviços de Gestão Académica da UMC 
Pode ainda utilizar a ficha de inscrição interactiva no site www.umc.pt 
e enviar para: 
Email: formacoes@umc.pt 
Ou via CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lisboa. 

 

10 - OBJETIVOS 

Objetivo geral:  
• Conhecer as particularidades do diagnóstico em MTC através da 

palpação do pulso radial. 

Objetivos específicos:  
• Compreender a importância da toma do pulso como complemento 

e melhoria no diagnóstico, durante a sessão teórico-prática 

• Compreender a evolução na toma dos Pulsos, durante a sessão 
teórica 

• Saber identificar a divisão do Pulso radial na abertura polegar e 
suas correspondências, durante a sessão teórico-prática 

• Saber sentir o Pulso radial, utilizando três dedos, durante a sessão 
prática 

• Saber a técnica de exame do Pulso radial, e as suas variantes, du-
rante a sessão teórico-prática 

• Saber interpretar os Pulsos mais Comuns em Clinica, durante a 
sessão teórico-prática, de pelo menos três diferentes 

11 - MÓDULOS E ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 

I. Evolução na toma dos Pulsos 

II. Divisão do Pulso na abertura polegar e suas correspondências 

III. Sentir o Pulso 

IV. Técnica de Exame do Pulso 

V. Interpretação dos Pulsos mais Comuns em Clínica 

12 - METODOLOGIA: 

Toda a formação decorrerá em contexto de aula teórico prática, sendo 
a exposição dos conceitos teóricos realizada de forma progressiva, ao 
longo do mesmo. 

13 - AVALIAÇÃO 

Não existe avaliação formal da formação. 
No final desta formação, os formandos irão receber o respectivo certifi-
cado de participação com número de horas incluídas. 

14 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Número mínimo de participantes – 6 
Número máximo de participantes – 25 
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