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PREFÁCIO 

Coração em Versos é uma coletânea de textos, em forma de 
poesias, elaborados por estudantes do Curso de Fisioterapia 
da FACESA que agrupa diferentes impressões sobre o Sistema 
Cardiovascular humano. O trabalho poético contou com a 
Coordenação da Prof.ª MSc Amanda Cabral dos Santos, dentro 
da disciplina Clínica Cardiovascular, do Curso de Fisioterapia 
da Faculdade Sena Aires de Valparaiso de Goiás. 

Sinto-me lisonjeada em poder escrever o Prefácio desta obra 
poética e o que posso apresentar agora são os 
agradecimentos: 

Aos meus amigos 

“Para aquelas pessoas que fazem meu coração sorrir. Para a 
galera que sempre esteve junto até mesmo quando eu não 
estava disposta. Para a pessoa que eu esperava que me 
chutasse quando caí, e que foi uma das primeiras que me 
ajudou a levantar. Para as pessoas que fizeram a diferença em 
minha vida. Para as pessoas que quando olho para trás, sinto 
muitas saudades. Para as pessoas que me aconselharam 
quando me senti sozinha, e me ajudaram a entender que não 
importa em quantos pedaços meu coração tenha se partido, 
pois o mundo não irá parar para que eu o conserte. Para as 
pessoas que me deram uma força quando eu não estava muito 
animada. Para as pessoas que amei. Para as pessoas que 
abracei. Para as pessoas que encontro apenas em meus 
sonhos. Para as pessoas que encontro todos os dias e não 
tenho a chance de dizer tudo o que sinto olhando nos olhos. 
Para mim. O que importa não é o que eu tenho na vida, mas 
quem eu tenho na vida. Por isso, guardo todas as pessoas 
importantes da minha vida em uma caixinha dentro do meu 
coração.” 

                                                               Autor desconhecido. 



 

Parabéns por esta obra elaborada por vocês alunos do Curso 
de Fisioterapia da FACESA, espero que tenha servido de 
inspiração para vossas vidas como profissionais da saúde. 

 Muito Obrigada! 

                                              

Carla Chiste Tomazoli Santos 

Prof.ª MSc, Curso de Fisioterapia - FACESA 

  



 

APRESENTAÇÃO 
 

 Essa Antologia Poética é o resultado de um trabalho 
cujo objetivo foi explorar o tema: Sistema Cardiovascular, 
ministrado na disciplina Clínica Cardiovascular para estudantes 
do quinto e sexto períodos do curso de graduação em 
Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires 
(FACESA), localizada em Valparaíso do Goiás, Goiás.  
 O projeto consiste na elaboração individual de um texto 
que aborde o coração, suas funções, fenômenos, estruturas e 
patologias de forma poética e criativa. A atividade foi solicitada 
no início do primeiro bimestre do segundo semestre letivo de 
2019. Os estudantes entregaram a atividade no dia 24 de 
outubro, de modo sigiloso, sem autores identificados. As 
poesias foram avaliadas por uma escritora de Brasília, que 
analisou os seguintes aspectos: criatividade e inovação, 
coerência e coesão do texto, correção linguística e gramatical, 
característica do gênero literário e aplicação do tema proposto. 
Os aspectos foram pontuados, o que gerou uma nota final para 
cada texto. Os autores dos três poemas com as melhores notas 
foram premiados no dia 31 de outubro de 2019, dia 
internacional da poesia, durante um Sarau literário na praça 
cultural da faculdade. O evento contou com a declamação dos 
poemas, e música ao vivo apresentada pelo estudante Leno, 
do curso Técnico em Enfermagem.  As poesias ganhadoras do 
concurso foram declamadas pela poetisa Giovanna Carla de 
Oliveira e pela escritora Ananda Cabral Lelis Beleza, que 
gentilmente premiaram os melhores estudantes com seus 
livros. Tivemos a presença de uma empresa de eventos e uma 
agência de turismo que cederam prêmios e participaram da 
culminância declamando poesias e reforçando a importância da 
atividade. 
 Todo o projeto, desde o planejamento até a fase de 
elaboração do livro, teve a participação efetiva dos estudantes 
da disciplina e do corpo discente, que vivenciaram na prática a 
importância dos Projetos de Extensão para a formação 
acadêmica. 

Com orgulho e o coração cheio de gratidão pelo 
resultado da metodologia aplicada no ensino superior, 



 

manifestado no empenho de cada estudante, apresento-lhes a 
obra: CORAÇÃO EM VERSOS. 
 

 
Amanda Cabral dos Santos 

Professora da Disciplina Clínica Cardiovascular 
Faculdade Sena Aires – Valparaíso de Goiás/ GO 
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HÁ ESCOLAS QUE SÃO GAIOLAS E HÁ ESCOLAS QUE 
SÃO ASAS 

 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 
desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são 
pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode leva-los 
para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. 
Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é 
o voo. 
 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que 
elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos 
pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo 
não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 
 

       
 Rubem Alves 
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A MÁQUINA DA VIDA 
 
Mas, que máquina seria essa? 
Que bate tão depressa, 
Bombeia sangue, amor, paixão. 
É o primeiro órgão a ser formado no embrião, 
Mora do lado esquerdo do peito e comanda toda a função. 
 
Principal órgão do sistema cardiovascular, 
Fazendo contração muscular, 
Irriga o corpo com sangue, que é vida. 
E dele devemos cuidar, 
Pois, se o miocárdio inflamar, 
Uma miocardite acontecerá. 
 
Ele não está sozinho, 
Com suas válvulas que direcionam todo o caminho, 
Você sabe qual é esse órgão? 
Que nos dá nutrição e oxigenação, 
Fazendo a linda anatomia do ser vivo em formação, 
Essa máquina é nosso amado e lindo coração. 
 
 

Aldecy Félix 
6º período 
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CORAÇÃO APERRIADO 
 
Eita trem arretado é o coração, 
Já sendo dividido na circulação  
Seja ela pequena ou grande  
O oxigênio é relevante. 
 
Pensa em um músculo cardíaco complicado, 
Até os batimentos podem ser alterados.  
O ritmo irregular  
Pode não ser por se apaixonar,  
Mas a pressão arterial vai alterar.  
 
A cada sístole, uma contração 
Para o ventrículo esvaziar  
E na diástole relaxar.  
 
Porém, não fique aperriado  
Esse fluxo é controlado  
Com o fechamento das válvulas do coração  
Não tem regurgitação.  
 
Mas, assunte bem,  
Mais forte que o estímulo do nó sinoatrial 
É o impulso sentimental  
Como Blaice Pascal estabelece: 
 
“O coração tem razões que a própria razão desconhece”. 
 
 

Aline Aparecida Pinto 
6º semestre 

1º lugar 
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APRENDENDO CLÍNICA CARDIOVASCULAR 
 
Hoje é dia de festa! 
Quem diria? 
Disciplina densa,  
Clínica Cardiovascular é poesia! 
 
Dentre tantos nomes, 
Palavrões e teorias, 
Surgem versos de amor 
E tantas lindas poesias. 
 
Pra explicar o coração 
De uma maneira sem igual 
Por textos e poemas 
O ventricular e o atrial. 
 
Assim fica fácil aprender 
A patologia vira poesia 
E a reabilitação acontece 
Na FISIOTERAPIA. 
 
 

Amanda Cabral dos Santos 
Professora da Disciplina Clínica Cardiovascular 
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MEU CORAÇÃO QUANDO TE VÊ 
  

Você sabe o que acontece 
No meu coração.  
Bombeia sangue pro meu corpo todo  
Quando me deparo olhando seu rosto. 
 
Mas, quando te vejo   
A sístole para por um momento, 
Quando te encaro daquele jeito. 
 
E quando você sai  
A diástole relaxa e meu coração  
Se enche de tanta comoção. 
 
Não posso passar fortes emoções,  
Pois o átrio é uma bomba fraca  
Que pode me levar à perdição. 
 
Ah, Clara! Você faz meu coração acelerar  
De tanta devoção. 
 
Onde os impulsos elétricos  
Vão em direção a você sem nenhuma perdição. 
 
Me perdoe o jeito de falar, 
Mas não posso controlar  
A arritmia cardíaca que está para começar  
Em apenas eu pensar  
No seu jeito de me beijar. 
 
Espero que meu marca-passo natural  
Sempre bata nos seu astral. 

 
O nó sinoatrial permita  
Que tudo aconteça de forma natural. 
 

                              Ana Paula Nonato da Silva 
      6º período 
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INFARTO 
 
Uma obstrução  
Que me tira a razão. 
Aperta o peito 
Que dor sem jeito! 
 
Sinto o ar faltar 
Vejo o mundo girar, 
Minha pele está fria 
Tenho muita azia. 
 
A pressão no peito aumenta 
Será que não tem fim essa tormenta? 
Cada segundo é precioso 
Nesse ciclo vicioso.  
 
Por que não para? 
Por que não cessa? 
Tenho pressa! 
 
A vida escorre por minha mão. 
Por que está parando coração?  
 
Preciso respirar! 
Preciso voltar! 
Alguém pode me ajudar? 
Pra emergência telefonar? 
 
Não me deixe esperar!  
Tenho filhos para cuidar 
E uma família para amar. 
Coração, você não pode parar! 
Dê-me mais uma chance para continuar. 
 
 

Crislaine Nunes de Araújo 
6º período 
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CORAÇÃO, SINÔNIMO DE FORÇA! 
 

 
Meu coração,  
Teu coração, 
Fazem parte das duas: 
Grande e pequena 
circulação. 
 
Os românticos até pensam 
Que só de sentimento ele 
trata,  
Mas por trás do amor, 
É uma grande bomba que 
não para. 
 
Se não o cuidar bem, 
Não só pela pessoa 
amada ele vai sofrer,  
Cardiopatias poderá ter. 
 
Com as consequências do 
tempo, 
Ele vai cansar,  
Mas se bem cuidado,  
Se esforça para não falhar. 
 
É um rio,  
Que ao seu longo passa 
sangue,  
Quatro câmaras ele 
precisa para trabalhar. 
Sem ele, tudo para de 
funcionar. 
 

Com feixes, válvulas e 
vasos para todo lado,  
É um sistema muito bem 
bolado! 
 
Se uma pessoa 
apaixonada 
O seu amor encontrar,  
Taquicardia ele vai 
mostrar. 
Se o sono bater, 
bradicardia quando 
adormecer.  
 
Sístole e diástole são a 
missão,  
Contração e relaxamento  
Para a impulsão. 
 
Quem não reconhece a 
força desse sistema,  
Ainda o tem funcionando a 
todo vapor.  
Mas como viver sem amar 
o próprio coração  
Ou amar de pleno coração. 
 
 
 
 

Fernanda Carolina 
Fernandes de Oliveira 

6º período 
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POEMA DA CIRCULACAO CARDÍACA 
 
Pequeno direito grande esquerdo, 
Bombeia pobre para pulmão, retorna rico para coração. 
Bombeia rico ao corpo, retorna pobre sangue venoso,  
Voltando para parte direita do coração. 
 
Sem força, sem sangue, válvula que impede o refluxo. 
Tricúspide, bicúspide, válvulas aorta e mitral, 
Uma falha entre elas,  
E o coração, adeus!  Tchau! 
 
 
Transporte de nutrientes, oxigênio para células,  
Sangue para corpo através delas. 
Veias e artérias trabalham para manter o equilíbrio entre elas. 
 
 

 
Francisco Rodrigues 

5º período 
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O EXUBERANTE CORAÇÃO 
 
Para falar do coração precisa ter paixão. 
É um órgão muscular involuntário, 
Realizando pequena e grande circulação, 
Levando sangue para todo o corpo, vindo do pulmão. 
 
Produz o próprio impulso elétrico 
Através do nó sinoatrial,  
Gerando movimento sistólico  
Que no ciclo cardíaco é o passo inicial. 
 
Possui quatro câmaras, 
Que contraem a todo instante, 
Tendo átrios e ventrículos, 
Sendo todos importantes. 
 
Produzindo dois eventos 
Pra realizar a circulação. 
Diástoles e sístoles fazem tum tum, 
Relaxando e contraindo, produzindo ejeção. 
 
 
  
 
         Iza Costa 

6º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

O SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
Pelo coração e vasos sanguíneos esse sistema é formado, 
Distribuindo oxigênio e nutrientes por todo o lado. 
Artérias, veias, vasos capilares e por onde o sangue deve ser 
circulado. 
O coração é um órgão oco que tem 4 cavidades,  
Dois átrios e dois ventrículos fazendo a sua parte. 
 
Possuindo também o total de quatro válvulas, 
Mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar. 
O coração possui dois tipos de movimentos: a sístole a 
contração  
E a diástole o relaxamento. 
E aqui está um pequeno poema do sistema cardiovascular. 
 
 

Izabela Maciel 
5º período 
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OS SEGREDOS DO CORAÇÃO 
 
O coração pulsa, o coração pulsa. 
Ah, o coração!  
É um segredo a se revelar, 
Com aproximadamente 12cm de extensão 
É o órgão central do sistema cardiovascular. 
 
Mais à esquerda que a direita, ele está a se reclinar. 
Comandado pelo nó sinoatrial, 
O primeiro a despolarizar 
E mandar impulso para câmara atrial. 
 
Para impedir o refluxo, 
Só mesmo a válvula atrioventricular,  
Assim o sangue segue o fluxo. 
 
E para chegar do lado oxigenado 
A veia pulmonar vem ajudar, 
Dá ao átrio esquerdo o sangue tão desejado a escoar. 
 
 

Jackline Doudement de Albuquerque Cunha 
6º período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

QUANDO TE PERDI 
 

Você despolarizou meu mundo, 
Quando te perdi, meu coração parou! 
Foi uma insuficiência cardíaca, 
Parecia uma arritmia que você implantou. 
 
Mas, eu te perdi. 
 
Se a escala de Borg classificasse  
O desconforto de não te ter, 
Escala VINTE  
com certeza iria ser! 
 
Mas, eu te perdi. 
 
Se o amor pudesse ser descrito pelas ciências,  
Seria como o fluxo sanguíneo perfeito, 
Aquele momento da abertura de valvas e a conexão com o 
pulmão,  
A simultaneidade perfeita entre a pequena e a grande 
circulação. 
 
Mas, eu te perdi. 
 
Ficar sem você foi quase como realizar um teste de esforço,  
detectando cada anomalia. 
O VO2 decaia, a pressão: hipotensiva.  
Eu estava total e completamente perdida. 
Mas, eu te perdi. 
Te encontrar foi a onda QRS da minha vida, forte, intenso. 
Esse amor era como meu nó sinoatrial, a atividade elétrica 
que mandava no meu coração. 
Se fosse te classificar como um exercício, seria anaeróbio 
alático, aumentando minha potência mais de 85%.  
A cada bulha cardíaca seu amor crescia em mim, Cronotopia 
perfeita. 
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Mas, eu te perdi. 
 
E a dor de não te ter era quase uma dor pleurítica 
Que irradiava e piorava a cada ins. 
Talvez fosse uma hipotensão ortostática  
Que você causou em mim. 
 
Mas, eu te perdi. 
 
Tive que me reerguer, reabilitar 
E ainda bem,  
Ainda bem que entendo  
De clínica cardiovascular.  
 
 

Jerlianne Raíssa Araújo de Sousa 
5º período 
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O CORAÇÃO 
 
O coração é um órgão apaixonado, 
Seu músculo cardíaco estriado 
É composto por dois sincícios,  
Porque gosta de estar acompanhado. 
 
Um átrio e um ventrículo de cada lado, 
São separados por valvas no lado direito e esquerdo  
Que previnem o refluxo sanguíneo, 
Até os ventrículos se contraírem pra ficar tudo perfeito. 
 
Miocárdio contrátil e de condução especializada, 
Miocárdio de contração especializada não faz contração,  
Mas transmite a onda de despolarização 
Através das câmaras do coração.  
 
O coração é um órgão rico. 
Possui um grupo de artérias que o coroa, 
As coronárias que provém da parte ascendente da aorta, 
Com sangue oxigenado para realizar suas necessidades 
numa boa.  
 
O coração é um órgão extremamente importante, 
Trabalha noite e dia gastando muita energia, 
Duas bombas, uma levando sangue para os pulmões, 
A outra para a grande circulação, buscando sempre a 
homeostasia. 
 

Jussara Rodrigues Salomão 
5º período 
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CORAÇÃO VALENTE 
 
E do riso fez-se o pranto 
Bocas longe a vagar. 
A paixão tornou-se frustração. 
Aguenta firme, coração! 
 
Tum tum tum. 
 
É na sístole e na diástole 
Que venho te lembrar. 
A vida é feita de momentos. 
Não pare, guerreiro! Vamos lá! 
 
Um dia por vez, 
O ciclo vamos retomar 
É na sístole e na diástole 
Que vamos acalmar. 
O sol nasce cheio de oportunidade, 
Não dá pra desperdiçar. 
Vivo mais um dia 
Pra poder me consolar. 
 
Mais um passo dado 
No passado vai ficar. 
Porque a vida, meu amigo 
Essa não pode parar. 
 
Lucimar da Silva Rosa. 
5º Período. 
 
O cheiro do seu perfume arrepia a minha alma. 
A braquicardia faz com que o coração pare. 
Seus olhos refletem parte da minha aura. 
A taquicardia faz com que o coração dispare. 
O seu sorriso é como as válvulas 
E impede que as minhas tristezas vazem. 
 
Quando está perto, aumenta meu nível de O², 
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As cordas tendineas cantam uma canção, 
A sinfonia é arritmia do coração. 
Todas as veias e artérias estão ouvindo o som! 
Até meu estômago começa a dançar, minhas mãos a suar, e 
não consigo controlar.  
Todos estão esperando nossos lábios se tocarem  
E a festa vai começar! 
 
Quando você se vai  
A dor invade o miocárdio,  
Os ventrículos se enchem e as lágrimas caem. 
Me pergunto: 
-Virou teste de esforço? 
Porque QRS despolariza e contrai, 
Sístole e diástole já não funcionam mais. 
A saudade aumenta a cada dia, 
Pra você medir a Dor do coração é só fechar a mão! 
Assim verá o vazio que ficou meu coração. 
 
 

Luiz Gustavo Ferreira Carvalho 
5º período 

2º lugar 
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CORAÇÃO 
 

Coração é um órgão muscular  
Que tem a função de sangue bombear.  
Vai pra lá e vem pra cá  
Levando nutrientes sem cessar. 
Entre veias, artérias e capilares  
Vão passar, sem pedir licença. 
A vida vai levar no ritmo acelerado  
No nó vai tocar.  
Mas, a sístole vem dar o seu recado  
Para a artéria pulmonar,   
A diástole de fora não pode ficar  
Relaxando o momento  
Para de novo tudo começar. 
 

 
Manuíla dos Santos 

6º período 
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O CORAÇÃO É A FONTE DE VIDA 
 

Dele sai o liquido que dá vida ao corpo. 
É formado por duas bombas, 
Cada bomba, duas câmaras, lado direito e esquerdo. 
Chamamos de átrio e ventrículo. 
 
Assim é o meu coração.  
Cheio de Amor e dor. 
Basta haver uma lesão  
Para aumentar a pressão na grande circulação. 
 
Nesta mesma direção lado direito do coração, 
Átrio e ventrículo direito levam o sangue pro pulmão, 
Pequena circulação. 
 
Ainda há dois Sincícios,  
Um nos átrios e outro nos ventrículos, 
Gerando estímulos para contração. 
Marcando assim, a frequência do coração. 
 
 

Maria Ilneide Pereira da Silva 
6º período 
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O CAMINHO 
 

Um feixe aqui 
Outro acolá. 
Sobre as fibras de Purkinje 
Não há o que falar. 
 
Pelo ramo direito e o ramo esquerdo 
O nó atrioventricular 
Continuará. 
 
Simpático elevando a frequência 
Quem fez isso? 
De novo, ela vem aí. 
Quem? 
 
A adrenalina. 
 
Intensificando os sentidos, 
Causando vasoconstrição. 
Aumentando a minha 
Respiração. 
 
Passou um furacão. 
Onde? 
No meu coração. 
 
É hora de trazer a razão 
Para diminuir a pressão. 
A acetilcolina 
Confronta a adrenalina 
E regula nossa vida. 
 
 

Mikaely Janaina Rodrigues Costa 
6º período 
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NO RITMO DO CORAÇÃO 
 
Nesse ritmo irei falar, 
Sobre o Sistema Cardiovascular. 
 
Em nós, seres humanos,  
O sistema é fechado, 
Pois pelo sangue, coração e vasos  
Esse sistema é formado. 
 
O Coração é um órgão muscular, 
Bate, bate sem parar. 
E tem como função  
O sangue bombear. 
 
E o que fazem os vasos sanguíneos? 
As veias e as artérias? 
Pela Circulação Sistêmica e Pulmonar 
Fazem o sangue pelo corpo circular. 
  
Mas, também irei falar 
Que o O2 é obtido, 
E pelos pulmões, é distribuído! 
E o CO2 é liberado, deixado de lado. 
 
Mas, lembre-se: 
Que o ritmo do coração 
Bate, bate sem parar, 
Fazendo tum tum, fazendo tum tá. 
 
 

Mylena da Silva Coelho 
5º período 
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CORAÇÃO PARTIDO 
 
Quando te vejo 
Os meus batimentos cardíacos se alteram, 
Começo a suar frio, 
As minhas pernas tremem. 
 
Chego a perder a fala, 
Você não faz ideia, 
Do quanto a sua presença me abala. 
 
Se o normal é 12 por 8 
Comigo não tem normal, 
Você consegue até mexer com 
A minha pressão arterial. 
 
Sempre penso em você. 
Não importa se é noite ou é dia 
Queria tanto lhe dizer 
Que você é o motivo da minha taquicardia. 
 

Nayara Alves Lima 
5º período 
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CORAÇÃO 
 

Meu coração é formado por duas bombas: 
Bombas da paixão e a bomba do amor. 
A bomba da paixão bombeia sangue para os pulmões, já a 
bomba do amor bombeia para o restante do corpo. 
 
Que o meu sistema funcione ordenadamente e que minha 
pressão não aumente subitamente. 
A paixão faz com que a FC aumente, já o amor faz com que 
harmonize. 
 
Que a paixão e o amor estejam sempre em harmonia, para que 
o meu corpo funcione sempre com muita alegria. 

 
 

Nicilene da Silva Ferreira 
5º período 
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A VOZ DO CORAÇÃO 
 
Se eu falasse,  
Pediria socorro, 
Mas, de outras formas  
Eu clamo como um choro. 
 
Parece até uma batida normal,  
Mas é um grito do seu órgão vital. 
 
Se de sentimentos esse tum tum se tratasse,  
Seria como a minha liberdade. 
 
Ah, sou seu magnífico coração, 
Será que consegue me ouvir?  
Sou tão falado, mas pouco cuidado, 
Me sinto magoado, tenho tanto a dizer!  
 
A maioria reclamações, 
Da sua sempre má alimentação, fumaça, muito sal  
E álcool que não me agradam, me deixam mais cansado, 
Muito fatigado. 
 
Pense em mim,  
Não posso tirar férias! 
Sistema perfeito  
Que não regenera. 
 
Sou chamado de maioral,  
Afinal, eu sou o tal! 
Oxigênio e nutrientes para irrigar, 
Todo corpo precisa de mim para funcionar.  
Então, se esforce para me deixar forte, 
Tenho muito para sustentar!  
 
Contrair não é moleza,  
Disso pode ter certeza! 
 
São tantos lugares para abastecer, 
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Como uma bomba de carro, você̂ pode me ver.  
Só não deixe de lembrar  
Que não é fácil me trocar! 
 
Meu corpo é tão estudado,  
Muito esquematizado, 
Se souber direita e esquerda,  
Vai me decifrar, com certeza! 
 
Me dividem em quatro câmaras,  
Dois átrios e dois ventrículos,  
Me conhecendo, você̂ pode melhorar, 
principalmente no quesito me cuidar. 
 
A condução elétrica faz a estimulação 
De todo o meu sistema,  
Para exercer a função, contrair e relaxar,  
Sem isso, o sangue não vai circular. 
O eletrocardiograma avalia o meu funcionamento, 
É a quem eu recorro  
Para pedir socorro! 
 
Não me deixe gritar,  
Seja meu amigo, 
Não me deixe correr perigo!  
 
Seja meu abrigo, meu aliado na jornada que se chama vida. 
 

 
Patrícia Domicia Barbosa Ferreira Campos 

6º período 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

Ele é famoso por fornecer oxigênio, 
Mas que ideia de gênio! 
O que seria de nós sem o nosso querido oxigênio? 
Nem sei, Deus foi mesmo um gênio. 
 
Criou a sístole para a contração ventricular 
O que seria diástole, então? 
Seria para relaxar. 
 
Tem a grande e a pequena circulação 
Dessa maneira então, 
Faremos assim: 
Oh! Grande circulação, 
Traga oxigenação para o meu grande coração 
Oh! Pequena circulação, 
Expulse gás carbônico do meu coração. 
 
A caminho do impulso temos o nó sinoatrial, 
Esse não dá mole! 
Envia estímulos elétricos para o feixe internodal. 
Para que serve a ausculta então? 
Para escutarmos o som do nosso querido coração. 
 

 
Rebeca Marques Pinho Silva 

6º período 
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POESIA DO MIOCÁRDIO 
 

Através de polarizações e despolarizações, 
Entre sístoles e diástoles vemos a função do miocárdio, 
Detalhada num eletrocardiograma, 
Vemos quão tamanha força desempenhada. 
Além de bradicardia, taquicardia,  
Um infarto pode ser revelado, 
por essas ondas desenhadas. 
 
As válvulas não podem ser esquecidas, 
Pois O2 e CO2, elas dividem.  
Entendemos o quão importante e complexas elas são, 
Se comprometidas,  
Tendo cardíacas e pulmonares impedem refluxos indesejáveis  
Conduzindo um percurso perfeito em todas as fases. 
 
Um órgão central e potente, 
Alimentando tanta gente,  
Faz parte de alguém,  
Mas ninguém o pertence. 
 

 
Rute Batista da Silva 

6º período 
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GRANDE AGITAÇÃO 
 
Sinto algo diferente acontecendo com o ritmo das batidas do 
meu coração 
Algo nunca sentido antes, inexplicável! 
Hora taquicardia,  
Hora bradicardia.  
Sei que vários fatores podem estar associados com esse novo 
ritmo de batidas em meu coração. 
Será que tem algo a ver com minha pequena e grande 
circulação? 
A hipertensão arterial não poderá ser a vilã,  
Pois minha PA está sem nenhuma alteração. 
Será que um teste de esforço é capaz de elucidar essa 
disfunção?  
Mostrando que tenho isquemia, distúrbios hemodinâmicos ou 
alguma doença cardiovascular,  
Eita, isso iria me arrasar! 
Ou somente um ECG poderá descobrir o motivo de toda essa 
agitação? 
Mostrando alguma falha de condução elétrica em meu 
coração. 
Bom, tenho meu palpite,  
Será uma gravidez,  
Que veio para me mudar de vez, 
Causando toda essa situação,  
Fazendo um rebuliço em meu coração? 
Julia, sinto que é você, 
O motivo de toda essa emoção!  

 
 

Rute Mendes da Silva 
6º período 

3º lugar 
 
 
 
 
 



 45 

INFARTO DO MIOCÁRDIO 
 
Já faz meses que senti os primeiros sintomas, 
Mas dessa dor não ficaram hematomas. 
Senti uma dor no peito e falta de ar, 
E a fadiga que acompanha, foi difícil sanar. 
 
Me recordo das náuseas e da rápida respiração 
Acho que vomitei um pouco, que aflição! 
De longe se ouviram os gritos, 
Quando chegou a ajuda, estava no chão, 
Ficaram aflitos! 
 
Quando acordei, estava medicado, 
A sensação que sentia era que havia sido fustigado. 
O médico tentou me explicar o meu caso, 
Por pouco não morro de infarto e por atraso. 
 
Explicaram-me que no meu coração existem artérias 
E que por falta de oxigênio sofreram isquemia deletérias. 
Disseram que houve necrose por conta de um ateroma 
E que meu ventrículo, sem nutrição, desencadeou os sintomas. 
 
Após a alta, toda minha vida tive que mudar 
Do meu coração fragilizado tive que cuidar. 
Exercícios, dieta, precisei perder peso 
Porque um dos fatores de risco era o meu sobrepeso. 
 
Inúmeros remédios aprendi a usar. 
Palavras como angina, ECG e coronária aprendi a falar. 
Hoje, de forma sarcástica brinco com o que sei de cardio, 
Mas passei uma barra por causa do bendito infarto do 
miocárdio. 
 

 
Sandoval Junio de Oliveira Fernandes 

5º período 
3º lugar 

CORAÇÃO 
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Coração, um órgão tão pequeno,  
Com tamanha proporção,  
Quem diria que ele trabalharia dia e noite, noite e dia sem tirar 
uma folguinha. 
Ele exerce cada função 
Como a de bombear sangue para todo corpão, 
Executa várias vezes as mesmas funções sem descansar,  
Faz com tanta gratidão para não parar de funcionar. 
Ele faz coisa sem pensar  
Que nem todo mundo consegue explicar. 
Como se divide em quatro partes,  
Dois átrios e dois ventrículos. 
Entre essas cavidades começamos a pensar 
Que o sangue não pode se misturar, 
Do lado direito tem que ficar, 
Do lado esquerdo tem que ficar, 
Com isso suas válvulas vão ajudar. 
Falei coisa com coisa, mas Amanda Cabral entenderá,  
Afinal sobre o coração ela é ótima profissional para explicar 
E motiva seus alunos com poesia se expressar.     
 

 
Sarah Esllamy Costa Carvalho 

6º período 
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TUDO ISSO FAZ BATER UM CORAÇÃO 
 
O Coração é um órgão fundamental em nosso corpo 
E quase tudo na vida atribuímos ao nosso coração de muitas 
maneiras. 
E ele é tão assíduo que suporta 
Toda a impertinência da vida que cada um costuma ter. 
Sua Anatomia traz divisões de dois átrios, dois ventrículos, 
três túnicas:  
Pericárdio, endocárdio e miocárdio. 
E qual seria sua principal função? 
Bombear sangue para todo o corpo então. 
Entramos em uma dança a cada som de suas batidas,  
Com dois movimentos importantes: Sístole e Diástole.  
Agora é só acompanhar os passos. 
 
E tudo isso faz bater um coração. 
As conversas de calçadas ou causos de assombração,  
Uma pracinha para namorar, 
Ou um banho de chuva que estava a esperar.  
Quando a gente olha pro alto e consegue enxergar a lua, 
Tudo isso faz bater um coração. 
 
É só entrar no ritmo da dança também, 
Se sou adulta e estou calma sigo em batidas de 70 vezes por 
minuto.  
Se me sinto uma criança e as batidas mudam, já são 120 
vezes por minuto.  
Mas, se queria mesmo voltar a ser um bebê, 
Vamos para o ritmo acelerado com velocidade de 3 a 130 
vezes por minuto. 
Coração tem moradia certa, 
Fica bem aqui no meio do peito,  
Quem de verdade o sente conhece sua anatomia.  
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São milhões de pensamentos que não saem da cabeça 
E antes que eu me esqueça, 
Registro esses momentos com um bombear, 
Com poesia e sentimento, desde os tempos de menina. 
Talvez fosse o meu destino,  
Nascida para escrever aquilo que faz um coração bater. 

 
 

Taís Kethelen de Sousa Silva 
6º período 
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SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 
O corpo humano é muito engraçado, 
Por vários sistemas ele é formado. 
Temos o sistema nervoso, sensorial,  
Endócrino, linfático e tegumentar. 
 
Não posso esquecer o respiratório,  
Digestório, esquelético, urinário, muscular. 
E, claro, o cardiovascular, 
Que em especial agora eu vou falar. 
 
Temos sangue, vasos e o coração,  
no sistema cardiovascular. 
Que juntos formam uma bomba da circulação.  
E os vasos fazem o sangue pelo corpo circular. 
 
Temos a circulação sistêmica e a pulmonar, 
Onde sangue arterial e venoso não vão se misturar. 
Sangue rico em nutrientes para todo corpo  
Ele vai bombear. 
 
O coração por quatro câmaras é formado 
Átrios e ventrículos em ambos os lados. 
Por três tipos de músculos ele é formado: 
Atrial, ventricular e o estriado. 
 

 
Tânia Cristina Moreira da Silva 

6º período 
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AMOR LITERAL 

 
Muito se ouve em poesias que se sente no coração o amor. 
Ouve-se muito também que há outrem habitando o interior 
desta pobre bomba sanguínea e obviamente são descabidas 
mentiras. 
 
Contudo, a minha intenção com este escrito não é 
desencorajar o amor, ora, se eu próprio sou um declarado 
apaixonado. Então, o que há de mais bonito do que os efeitos 
fisiológicos que me causa minha amada? Minhas pupilas 
dilatam, acredito que por não serem capazes de admirá-la 
devidamente se não realizassem tal efeito. Minhas mãos 
suam e minhas pernas falseiam, minha caixa torácica mal 
parece ser capaz de suportar as contrações ventriculares 
prematuras que me causa. Não sei reagir a ela. Porém, não a 
sinto no meu coração, ainda que ele seja bombardeado pelos 
efeitos que me causa, tampouco habita nele, ainda que possa 
parecer pelo entusiasmo dos meus abraços. 
 
O corpo humano por si só e uma poesia e no meu caso tu o 
inspira. 
 
 

Vinicius Brandão de Carvalho 
6º período 
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FORTE CORAÇÃO 

 
Nossos corações batem 
igual 
Não só por conta do nó 
sinoatrial. 
Sem vaidade, 
Todos nós temos 
Em nossos corações 
quatro cavidades. 
 
Entre átrios, ventrículos e 
artérias 
Todos fazem funcionar 
uma grande 
orquestra. 
E ouvir seu barulho de tá 
tum 
É como um sinal de vida 
A mais perfeita sinfonia 
É o ciclo da vida. 
E por falar em ciclo não 
podemos 
Deixar de citar o ciclo 
cardíaco, 
Pois na sístole e na 
diástole  
É que acontece o mais 
bonito. 
 
Mas, o problema mesmo é 
quando 
Aparece alguma 
valvopatia, 
Deixando aquele que é um 
dos mais importantes 

E responsáveis pela vida 
Fagilizado como se não 
tivesse nenhuma saída. 
Mas, ainda bem que existe 
Uma grande e uma 
pequena solução, 
Ou melhor, a circulação. 
Que faz com que todos a 
sua volta 
Recebam o alimento do 
corpo. 
Deixando tudo bem 
vermelho, bem cheio de 
fôlego 
Repetidas vezes ao longo 
dessa perfeição de 
esforço, 
Para que tudo aconteça de 
novo. 
                        
Ao longo desse destino de 
negligência 
Quanto mais o tempo 
tenta, mais o coração 
Se alimenta de uma fonte 
inesgotada 
Vindo dessa Artéria 
coronária. 
 

 
Welthon Ferreira Bezerra 

6º período 
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CORAÇÃO 

 
O Coração é um órgão muscular e junto com seus vasos faz o 
sangue circular. 
Ele bombeia o sangue para o corpo levando oxigênio. 
Possui quatro câmaras e dupla circulação. 
As veias e artérias fazem toda a irrigação. 
 
O sangue passa na pequena circulação, 
Átrio direito para o ventrículo e para a artéria pulmonar,  
Segue cheio de CO2 
Para no pulmão oxigenar. 
 
E na grande circulação 
Átrio esquerdo para o ventrículo o sangue vai bombear.  
Uma contração forte acontece 
Da artéria aorta para todo o corpo mandar.  
 
No coração acontecem dois fenômenos, meu irmão! 
O relaxamento ou diástole e a sístole ou contração. 
Os dois trabalham alternados em perfeita harmonia, 
Pois, se juntos, causam imensa agonia. 
 
 

Wesley Shankey Pires Bezerra 
5º período 

 


