
 

 

Em 2016, a atriz Carrie Fisher faleceu, 
deixando hordas de fãs dos Star Wars 
surpreendidos e tristes. 
Um dia depois, a sua mãe Debbie 
Reynolds, morreu com um AVC. Algumas 
pessoas dizem que o coração e o corpo 
de Debbie simplesmente desistiram. 
Devastada sem a filha, Debbie “morreu 
de coração partido”. A imprensa informou 
que no dia seguinte à morte de Carie, a 
mãe apenas pediu para ficar com a sua 
filha. É uma espécie de coração partido 
amargo. Mas quais são as provas? 
Será que a perturbação emocional afeta 
o coração? Pode o amor, ou o chocolate, 
curar realmente os nossos problemas 
cardíacos? E por que razão sabemos 
tanto sobre os ataques cardíacos nos 
homens, quando são muito mais fatais 
nas mulheres. 
 

A Dra. Nikki Stamp, uma cirurgiã do coração e 
pulmão, transporta-nos para a sala de cirurgia, 
e explica-nos o que observa em pacientes 
com complicações cardíacas e como funciona 
um transplante, que literalmente salva vidas. 
Stamp apaixonou-se pelo coração ainda 
crianças e continua fascinada pelo seu 
funcionamento e pelas experiências de vida 
que o afetam. Repleto de histórias e 
conhecimentos profundos com vista à 
manutenção da saúde do coração, Morrer de 
Coração Partido? é um livro de grande 
sucesso de uma jovem e conceituada 
especialista. 
A Dra. Nikki Stamp é uma das poucas 
cirurgiãs de coração e pulmão da Austrália. É 
membro do Royal Australasian College of 
Surgeons, na área de cirurgia cardiotorácica, 
e trabalhou em alguns dos melhores hospitais 
do país. 
É professora de estudantes de medicina e 
estágios cirúrgicos. 
A Dra. Stamp escreve regularmente para o 
The Huffington Post e também para o The 
Cusp e Steel Heels, Mamamia em The 
Guardian. 
Esta notável cirurgiã tem dedicado o seu 
trabalho a mudar a nossa maneira de pensar 
sobre a saúde. É uma defensora fervorosa da 
Heart Foundation e da defesa das doenças 
cardíacas em mulheres. 
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