


O meu pai está doente! ................................................................. 8
O sistema circulatório ................................................................. 10
O funcionamento do coração ..................................................... 12
O sangue ........................................................................................ 18
As artérias do coração ................................................................ 24
O coração doente ......................................................................... 26
No médico ...................................................................................... 28
Manter o coração saudável ....................................................... 32
Investir na minha saúde ............................................................. 40
Anatomia do coração .................................................................. 42
Curiosidades ................................................................................. 43
Sobre os autores .......................................................................... 45

Índice

AF_M_Coracao.indd   7 06/08/2018   23:34



Naquela segunda-feira, quando o Miguel entrou na sala de aula, estava irreconhecível. 
O «gordinho da turma», como lhe chamavam carinhosamente os amigos, devia estar 
mesmo maldisposto. Os olhos, com umas olheiras enormes de quem não dormiu, 
pareciam uns buracos negros na sua cara arredondada; a boca descida revelava 
alguma tristeza. 

O professor quis saber o que sucedera:

O meu pai está doente!

— Passei o domingo no hospital, 
senhor professor — disse, com voz trémula 

e a tentar não chorar. — O meu pai está muito 
doente, teve um enfarte e foi internado. O médico 

explicou o que era, mas não percebi — 
acrescentou, entre dois soluços.
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Os olhos 

dos alunos 
arregalaram-se e 
a turma ficou em         

silêncio (o que não 
era nada habitual). 

Todos queriam 
perceber o que se 
passava com o pai 

do Miguel.

— Bom dia, meninos! 
Já estou a ver que o fim de 

semana não foi bom para todos. 
O que se passa, Miguel?

— Pois, e como não 
percebeste, ficaste ansioso. Mas eu 

vou explicar-te — disse o professor. — No 
hospital, o teu pai será bem tratado e vai ficar 
bom. E, para te ajudar, na aula de hoje iremos 

falar sobre o coração e de como 
tratar bem dele.

9

AF_M_Coracao.indd   9 06/08/2018   23:34



Tum-tum!

Tum-tum!

Tum-tum!

Tum-tum!

Tum-tum!
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O funcionamento do coração
O coração é uma bomba muscular que dilata e contrai ritmicamente, 
bombeando o sangue para todo o corpo através das artérias.

Porque bate o coração?
Dizemos que sentimos o coração a «bater» por causa do seu movi-
mento de dilatação-contração, que se repete 100 mil vezes por dia, 
à frequência de 70 batidas por minuto. Se abrirmos e fecharmos           
a mão a um ritmo de uma vez por segundo, conseguimos perceber 
o movimento do coração. (Felizmente, ao contrário da mão, não 
precisamos de ordenar ao coração que dilate e contraia. Ele tem 
uma espécie de piloto automático.)

12

AF_M_Coracao.indd   12 06/08/2018   23:34



— A melhor maneira de entender um coração 
é pensar nele como o motor de um carro — começou o professor por 

explicar. — O coração tem uma espécie de bateria responsável por produzir uma 
descarga elétrica que se espalha por todo o órgão. Se isso não acontecer, o músculo 

cardíaco não se contrai e o sangue não será bombeado. Com o automóvel é igual, 
pois, sem bateria, a parte mecânica não funciona e ele não anda.

Já devem ter ouvido falar do pacemaker, que é, precisamente, uma bateria artifi cial. 
É usada para tratar algumas doenças, permitindo

assim salvar muitas vidas.

PARTE «ELÉTRICA»

pacemaker
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PARTE «MECÂNICA»
O coração é constituído por quatro câmaras: duas aurículas e dois 
ventrículos. As aurículas são recetoras do sangue e os dois ventrículos 
são bombeadores (têm a função de contrair e enviar o sangue para 
a circulação). 

Na verdade, o coração funciona como dois motores independentes: 
o ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões e o ventrículo 
esquerdo recebe-o dos pulmões e o envia-o para todo o corpo. 

O sangue pobre em oxigénio chega à 

aurícula direita.

Passa pelo ventrículo direito, que 
o bombeia para os pulmões.

A aurícula esquerda recebe o san-
gue rico em oxigénio vindo dos pulmões.

O ventrículo esquerdo bombeia-
-o para todo o corpo.
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