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1. Definição 
 

 Técnica palpatória capaz de avaliar o ciclo de expansão e relaxamento da artéria radial.  
 
 
2. Finalidade  
 

 Avaliar a freqüência, ritmo, amplitude ou magnitude, estado da parede arterial, 
correlacionando com possíveis alterações hemodinâmicas. 

 
 
3. Indicações e Contraindicações  
 
     INDICAÇÃO: 

 A medida da frequência do pulso deve ser realizada em toda avaliação de saúde. 
 

     CONTRAINDICAÇÃO: 
 Não se aplica 

 
 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Relógio. 
 Caneta. 
 Impressos próprios para registro. 

 
 
5. Descrição do Procedimento 

 
 Explicar o procedimento a paciente. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Manter a paciente em repouso em cadeira ou deitada em posição supina no leito por, pelo 

menos, cinco minutos em ambiente calmo para diminuir a ansiedade. 
 Utilizar as polpas digitais dos dedos indicador e médio sobre a artéria radial com o polegar 

delicadamente no dorso do punho da paciente, variando a força de compressão até obter-se 
impulso máximo (Figura 1). 
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 Realizar a contagem das pulsações durante um minuto inteiro, após avaliação das 
características do pulso. 

 Realizar anotação dos valores encontrados. 
 

      OBSERVAÇÕES: 
 A compressão exagerada sobre a artéria radial poderá colabar a artéria impedindo a 

avaliação. 
 Caso a paciente esteja em decúbito dorsal, o braço deve estar reto, ao longo da lateral do 

corpo com punho estendido reto. Caso esteja sentada, o cotovelo deve ser curvado a 90º e o 
braço apoiado na cadeira ou no braço do profissional. 

 Não utilizar o polegar para palpação para não confundir o pulso do examinador com o da 
paciente devido à superficialidade da artéria no dedo polegar. 

 Casos em que a pressão arterial sistólica seja menor que 80mmHg, pode não ser possível 
palpar o pulso radial. Nesses casos usar o pulso braquial ou apical para aferir a freqüência 
cardíaca. 

 O pulso pode ser: 
o Cheio ou normal – Palpação fácil. Não se interrompe facilmente pela pressão dos dedos 

do examinador. Demonstra um aumento do volume de ejeção (ansiedade, atividade 
física, entre outras). 

o Filiforme ou fraco – Palpação difícil e facilmente perdida pela pressão dos dedos do 
examinador. Demonstra diminuição do volume de ejeção como, por exemplo, em casos 
de choque hipovolêmico. 

o Ausente. 
o Dicrótico - O examinador tem a impressão de dois batimentos. 

 Consultar valores de referência do pulso para cada tipo de paciente (Quadro 1). 
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8. Figuras e Anexos  
 
 Figura 1 – Palpação do Pulso Radial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: Arquivo pessoal do autor 
 
Quadro 1 – Valores e Terminologia para a Frequência do Pulso 
 

Recém-nascidos 100 a 160 bpm 
Até 3 meses de idade 80 a 220 bpm 
de 3 meses a 2 anos de idade 70 a 150 bpm 
de 2 a 12 anos de idade 60 a 110 bpm 

Valores  

de 12 anos a idade adulta 50 a 90 bpm 
Bradicardia FC < 50 bpm 
Taquicardia FC > 100 bpm 
Taquisfigmia Aumento da frequência do pulso Terminologia 

Bradisfigmia Diminuição da frequência do pulso  
Fonte: COSTA; EUGENIO, 2014 
 
 
 
 
 


