
José Sarney é 
internado às 
pressas em SP 

Jacques Schop 
de São Paulo 

O senador e ex-presidente José, 
Sarney (PMDB-AP) foi internado às 
pressas ontem no Instituto do Cora
ção (Incor), em São Paulo, depois de 
sentir fortes dores abdominais quan
do saía de uma sessão no Senado, 
em Brasília. Segundo informações 
dos seus assessores, Sarney come
çou a passar mal por volta das 13 
horas. Aconselhado por médicos 
particulares entiou em contato com 
a equipe do médico gastroenterolo-
gista do Hospital das Clínicas, Raul 
Cutait, que pediu a internação. 

Sarney chegou ao Aeroporto de 
Congonhas, na capital paulista, em 
um avião particular, sendo encami
nhado ao Incor. Chegou às 18 horas 
e foi recebido por Cutait e pelo car
diologista Geovani Belloti. Passou 
por uma série de exames específicos 
como a endoscopia, a ultra-sonogra-
fia e o raio-X de abdómen. A expec-. 
tativa é que os resultados dos exa
mes sejam divulgados hoje até as 12 
horas em um boletim médico. 

Em São Luís, do Maranhão, a fi
lha do senador e governadora, Ro-
seana Sarney, mostrava-se preocu
pada com o que seria a suspeita do 
diagnóstico: uma distensão intesti
nal. O mesmo problema que causou 
sua internação e uma série de inter
venções cirúrgicas durante os meses 
de julho e agosto, também no Incor, 
e que praticamente a afastou do cor-
po-a-corpo na campanha eleitoral 

O senador tem também no seu 
histórico uma passagem recente pe
lo instituto. No fim de novembro, 
Sarney foi submetido a uma laparos-
copia com o.objetivo de corrigir 
uma hérnia de hiato em uma alça do 
intestino. Na ocasião, o senador fi
cou internado por uma semana. Os 
médicos esperavam os resultados 
dos exames para determinar se ha
veria alguma relação entre a cirurgia 

]e as dores que Sarney teria sentido. 
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