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A frequência cardíaca indica ao número de vezes que o coração “bate” em cada 
minuto, bombeando o sangue através do corpo.

DESAFIO 1: 
COMO PODEMOS OUVIR, OU SENTIR O BATIMENTO DO 
CORAÇÃO?

• Consegues identificar o som do coração? Experimenta 
ouvir o batimento do teu coração com um estetoscópio, 
ou o coração de um colega, encostando o ouvido ao peito 
dele. 

• Experimenta agora sentir a pulsação. Usa o indicador e o 
dedo médio para sentir os batimentos do lado esquerdo 
do pescoço, perto da traqueia, onde está a artéria 
carótida; podes experimentar também no pulso, a baixo 
do polegar, entre  o osso e o tendão, ou colocando a mão 
sobre o lado esquerdo do tórax.

DESAFIO 2: 
QUAL É A FREQUÊNCIA CARDÍACA MÉDIA DE ADULTOS E 
CRIANÇAS?

• Depois de encontrares o melhor local do teu corpo para 
sentir a pulsação, escolhe 3 colegas e conta quantas 
pulsações têm em 30 segundos. Calcula depois quantas 
pulsações têm os mesmos colegas em 1 minuto (2 x 30 
segundos). Regista os resultados numa tabela no teu 
caderno. 

• Repete a experiência anterior com 3 adultos. A 
frequência cardíaca é muito diferente entre crianças e 
adultos?



INVESTIGA! 
COMO VARIA A FREQUÊNCIA CARDÍACA EM RESPOSTA AO 
EXERCÍCIO?

Já alguma vez sentiste o teu coração bater muito depressa ou 
muito devagar? Em que situações? Vamos começar por avaliar 
como varia a tua frequência cardíaca com o exercício físico. 

Vais precisar de:
1 Corda de saltar
1 Cronómetro
1 Colega para te ajudar a contar o tempo
1 Papel quadriculado

Experimenta:

1. Começa por contar a tua pulsação durante 1 minuto (frequência cardíaca), 
quando estás em repouso. Regista o resultado no teu caderno, numa tabela 
semelhante a esta:

2. Salta à corda durante 2 minutos. Avalia a tua frequência cardíaca 
imediatamente depois de saltar à corda. Regista-a na tabela.

3. Volta a avaliar a tua frequência cardíaca 2 minutos depois de saltares à 
corda, 5 e 10 minutos depois. Regista os resultados na tabela.

4. Constrói um gráfico de barras que mostre como varia o teu número de 
pulsações ao longo do tempo, após exercício físico.

5. Compara os teus resultados com os de outro colega.

Frequência cardíaca (número de batimentos em 1 minuto)

Repouso 0 minutos após 
exercício

2 minutos após 
exercício

5 minutos após 
exercício

10 minutos 
após exercício



Confirma o resultado: 

Quando fazemos exercício físico, o nosso coração bate mais depressa. Se 
medirmos a pulsação logo depois do exercício, vai estar muito mais alta. Mas à 
medida que o tempo passa e conseguimos descansar,  o coração abranda e a 
pulsação volta ao normal.

Mas porquê?

Quando fazemos exercício os nossos músculos têm de trabalhar mais, por isso, 
precisam de mais açúcar (energia) e oxigénio que é transportando pelo sangue. 
Ao bater mais depressa, o coração garante que o sangue circula no nosso corpo, 
e chega a todas as células, mais rapidamente. 

Mas atenção: o número de batimentos cardíacos varia de pessoa para pessoa, 
de acordo com a idade e a preparação física de cada um. Por exemplo, a tua 
frequência cardíaca pode ser diferente da de um adulto, ou de um colega que 
não esteja tão habituado a correr como tu. Para testares esta ideia, compara os 
teus resultados com os de outro colega.

Saber mais…

O teu coração não reage só ao exercício físico. Existem outras situações que 
fazem o nosso coração bater mais depressa como, por exemplo, quando 
sentimos medo, ansiedade ou estamos apaixonados. Até a música pode fazer o 
nosso coração bater mais depressa ou mais devagar.

Consegues imaginar outra experiência para testar como varia a tua frequência 
cardíaca em resposta a um destes fatores?

Se ainda tiveres dúvidas ou quiseres aprender mais sobre o coração, e o sistema 
cardiovascular, podes entrar em contacto com o Centro cardiovascular da 
Universidade de Lisboa (ccul@medicina.ulisboa.pt)

O NOSSO CORAÇÃO BATE MAIS DEPRESSA SEMPRE QUE O
NOSSO CORPO PRECISA DE MAIS OXIGÉNIO E ENERGIA


