
açãdde 
saúde será 

W feita em SP 
m 
«SC O Presidente José Sarney sub-
Q£ mete-se hoje a sete exames de 
,Q3 saúde, físicos e clínicos, no Ins

tituto do Coração (Incor), em São 
l i J Paulo, com o propósito de avaliar 
çy suas condições físicas e 

psicológicas. A coordenação da 
_ J consulta será da responsabilidade 
«a^ do cardiologista Fúlvio Pilleggi, 
^ g diretor do Instituto. 
SS A informação foi prestada on-
C5 tem pelo chefe do Serviço Médico 
" ^ dá Presidência da República, Cel. 

Messias de Araújo, que acom
panhará o Presidente. Disse ele que 

~—- se trata de um check-up (avaliação) 
* de rotina, feito anualmente por 

*" todos os presidentes da República. 
j<£ Sarney sai de Brasília às 6h00 
^ da manhã, da Base Militar, e às 
^ _ 8h00 estará submetendo-se aos 

primeiros exames laboratoriais. 
TÁ Em seguida, tem inicio a bateria 
QO dos testes físicos: tomografia com-
Ot> putadorizada, ultrassonografia ab

dominal, ecocardiograma do tipo 
Doppler (exame de circulação ex-
tra-cardíaca para previnir 
derrame). 

Após esses exames, o Presiden
te, que estará até então em jejum, 
terá um café da manhã, e passará 
para os testes clínicos: exames 
gastroenterológico, neurológico e 
cardiovascular. Essa, bateria en
cerra a consulta e às 12h00 o 
Presidente retorna a Brasília. 

Boa saúde 

O médico de Sarney informou 
também ontem que "o estado de 
saúde do Presidente é 
satisfatório, apesar, às vezes, da 
aparência de ansiedade". Disse que 
ele e Sarney têm realizado 
caminhadas constantes de quatro 
quilómetros, às seis da manhã, 
seguidas de relaxamento e sauna, e 
que o Presidente tem se compor -

i tadobem. 

"Ontem, antes da caminhada, a 
pressão do Presidente estava em 
12/8, e os batimentos do coração 
em 68. Após o exercício, os 
batimentos cardíacos chegaram a 
122 e a pressão 14/8. O médico 
Messias Araújo leva para o Incor 
alguns exames prévios feitos em 
Brasília que serão entregues ao Dr. | 
Fúlvio Pilleggi. 


