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“Milhares de anos antes de o inglês William
Harvey nascer, egípcios, gregos e romanos não
só tinham consciência de que o coração batia,
como atribuíam a ele papel dominante em suas
atividades

espirituais

e

emocionais.

Eles

acreditavam que se os seres humanos possuíam
uma alma, ela residia na massa avermelhada que
pulsava incessantemente dentro do peito. Mas
nunca se preocuparam em descobrir o porquê das
batidas, embora reconhecessem que quando elas
paravam, a vida parava – e a alma que residia no
coração pulsante desaparecia”.

Meyer Friedman e Gerald W. Frieland.
“As dez maiores descobertas da Medicina“
Companhia das Letras, 2000.
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