
CHARACTERISTICS VATA PITA KAPHA

FORMA 
Eu sou fino, 
pequeno, leve, com 
articulações 
prominentes

Eu sou médio, 
simétrico, com bom 
desenvolvimento 
muscular

Eu sou largo, 
redondo com bom 
desenvolvimento 

ósseo. 

PESO
BAIXO, ás vezes 
esqueço de comer e 
tenho facilidade 
em perder peso

MODERADO, fácil de 
perder e ganhar peso

PESADO, ganha peso 
rápido com 
dificuldade de 
perder

OLHOS
Olhos pequenos e 
ativos Olhos penetrantes Olhos largos

PELE
Pele seca, fina, 
áspera

Pele quente, 
vermelha, fácil de 
irritar

Pele grossa, 
oleosa, macia

CABELO
Fios secos, 
quebradiços

Fios finos, com 
tendência a perda 
de cabelo e 
cabelos brancos

Fios grossos, 
oleosos e cabelo 
abundante

ARTICULACOES
Finas e 
prominentes, com 
tendência a estalar

Flexíveis e soltas Largas, com 
proteção ao redor 
do osso

PADRAO DE 
SONO

Sono leve, com 
tendência a 
acordar 
facilmente

Durmo bem, 
normalmente preciso 
de menos de 8 horas 
para sentir 
descansado, acordo 
disposto

Sono profundo, e 
longo. Deomo para 
acordar pela manhã

TEMPERATURA 
DO CORPO

Mãos e pés 
geralmente 
frios, prefiro 
ambientes 
quentes

Corpo quente, 
independente da 
estação do ano, 
prefiro ambientes 
mais frios

Sou adaptável a 
todas as 
temperaturas, mas 
não gosto de dias 
frios e úmidos

TEMPERAMENTO
Sou entusiasmado e 
animado por 
natureza. Adoro 
mudanças

Sou intenso e 
intencional, adoro 
convencer

Sou maleável, aceito 
as pessoas. Gosto de 
apoiar os outros.

RESPOSTA 
AO STRESS...

Me torno 
ansioso e 
preocupado 

Me torno irritado e/
ou agressivo

Me isolo da 
situação, me 
retiro do centro

TOTAL ____ VATA TOTAL _____ PITA TOTAL _____  KAPHA TOTAL

Observação: Toda linha deve somar 9. TOTAL VATA, TOTAL PITA e TOTAL KAPHA deve somar 90.

Objetivo:
Classifique um numero 5, 3 ou 1 para cada característica.  Para cada linha use um dos números (5, 3, e 1): total de cada linha é 9. 

5 = Me representa a maior parte do tempo   3 = Secundariamente me representa     1 = Raramente me representa

EXEMPLO KaphaVata3 Pita5 1 = 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 9

= 90

Você medita?  Sim                Não             

   Nome _________________________  Idade _______ 

Data: Consulta ___________  Retorno ____________ 

Este questionário de corpo-mente coleta informações sobre sua natureza básica - as tendências do seu ser que foram mais 
verdadeiras durante sua vida toda.
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