
Planalto nega que Sarney 
JORNAL DE BRASÍLIA (jflft ftyr if 21 JAN 1QAQ 

tenha sofrido um enfarte 

Messias (E) garante que Sarney (D) apenas fez um "check-up" 

0 Palácio do Planalto, através 
do médico particular da Presidên 
cia, doutor Messias de Araújo, des
mentiu ontem, pela manhã, que o 
presidente José Sarney tenha sofri
do um pré-enfarte na noite da últi
ma terça-feira. Oficialmente, Sar
ney apenas foi submetido a um 
check-up de rotina — exames de 
sangue, urina e eletrocardiograma 
—, em virtude da viagem a Angola. 
"Todos os resultados foram nor
mais. Ele apenas está com mani
festações dentro de um estado de 
e s t a f a f í s i c a " , c o m e n t o u o 
cardiologista. 

Segundo a versão apresentada 
pelo médico da Presidência, desde 
o último domingo Sarney queixa-se 
de fortes dores no membro inferior 
esquerdo (perna), em decorrência 
do seu intenso ritmo de trabalho 
(16 horas diárias segundo o médi
co). Conta o doutor Messias que é 
praxe submeter o Presidente a este 
check-up nas vésperas de cada via
gem ao exterior. "Estas manifesta
ções são crónicas, antigas, em de
terminados períodos. Mas não nos 
deixam nenhuma preocupação", 
afirmou o médico. 

Estafa 
Anteontem, no Palácio da Al

vorada, Sarney foi submetido a um 
eletrocardiograma. Ontem, colheu 
exames laboratoriais de sangue e 
urina. O doutor Messias fez ques
tão de negar a presença de uma 
equipe de médicos do Instituto do 
Coração (SP) em Brasília, para 
atendimento de urgência ao Presi
dente. Apenas o doutor Giovanni 

Bellotti, do Incor, é convidado espe 
ciai da Presidência para a viagem 
a Angola. "Foi mera coincidência", 
assegurou o doutor Messias. 

Segundo o médico, Sarney cos
tuma caminhar diariamente cinco 
quilómetros pelos jardins do Alvo
rada, com pausas de relaxamento e 
alongamento. "Ontem, eu andei 
este percurso com ele (Sarney). Se 
ele tivesse sofrido um enfarte vocês 
acham que ele estaria tão disposto, 
a ponto de viajar?", indagou o dou
tor Messias aos jornalistas. 

O cardiologista revelou que, pe

lo intenso ritmo de trabalho do 
Presidente, ele apresenta alguns 
sintomas de um estado de estafa fí
sica. Mas garante que não exigiu 
do Presidente uma redução de suas 
atividades. Apenas que não deixe 
de dar sua caminhada habitual. O 
médico disse que a primeira preo
cupação de Sarney, ao tomar co
nhecimento das notícias sobre seu 
estado de saúde, foi telefonar para 
sua mãe, D. Quiola, no Maranhão, 
para tranquilizá-la, e garantir que 
estava passando bem. 


