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Books are the carriers of civilization. Without books, 

history is silent, literature dumb, science crippled, thought 

and speculation at a standstill. I think that there is noth-

ing, not even crime, more opposed to poetry, to philoso-

phy, ay, to life itself than this incessant business. 

Henry David Thoreau 
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    Navigare necesse, vivere non est necesse 

Prefácio 
Este prefácio que — à semelhança de tantos outros — é feito a poste-

riori tem o sabor do tanto que ficou por dizer. 

“Navegar é preciso, viver não é preciso” e, por isso tivemos necessi-
dade de diminuir a ambição de um trabalho extenso da apaixonante hiper-
tensão, para que a nossa contribuição, apesar da sua pequenez, pudesse ser 
acrescentada pela objectividade que deve consumir “o corpo … e até a 
alma” do investigador na sua obra. 

A hipertensão arterial é um dos temas mais interessantes e gratifi-
cantes da medicina interna. Ao contrário de outras patologias, um doente 
correctamente diagnosticado e tratado apresenta uma esperança de vida 
muito semelhante à do normotenso. 

Fizemo-nos ao mar antes da licenciatura tendo realizado vários tra-
balhos coordenados, pelos Prof. Nogueira da Costa e Prof. Martins e Silva, 
tendo-nos nesta fase dedicado principalmente à componente laboratorial. 
Após ter iniciado o internato de medicina interna, fomos substituindo o 
componente laboratorial pelo componente clínico. A nossa orientação em 
termos académicos também repercutiu esta alteração com a passagem de 
assistente de Medicina em vez de Química Fisiológica. 

Já como especialista de medicina interna, colocado no Serviço de 
Medicina I, dediquei-me à área de hipertensão arterial e patologia vascu-
lar, sob a orientação dos Prof. Luciano Ravara e Prof. Braz Nogueira, 
mantendo uma interligação com a hemorreologia e bioquímica, através de 
trabalhos realizados em conjunto com o Prof Martins e Silva e Prof.ª Carlo-
ta Saldanha. 

Na hipertensão essencial, cedo nos fomos dedicando aos perfis tensio-
nais e cronoterapia, sendo este trabalho, uma conclusão da análise de um 
determinado perfil tensional – hipertensão “de bata branca” e repercussão 
desse perfil em vários órgãos-alvos. 
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Pretendemos que este trabalho seja uma pequena contribuição que 
possa ajudar a compreender uma das fases iniciais da doença hipertensiva. 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena  
Se a alma não é pequena.  
Quem quer passar além do Bojador  
Tem que passar além da dor.  
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  
Mas nele é que espelhou o céu”. 
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