
Sàrney dispensou d cadeira de rodas ê entrou andaria 

òarney fará cneck-up no 
instituto do Coração em br 

São Paulo e São Luís — O presi
dente do PDS, Senador José Samey 
(MA), está internado no Instituto do 
Coração desde ontem a tarde para 
fazer um check-up. Ele sofreu uma 
crise de hipertensão há dois dias, no 
Maranhão, e viajou para São Paulo a 
conselho médico. 

O Senador está internado no oita
vo andar, no mesmo apartamento em 
que ficou o Ministro do Exército, Ge
neral Valter Pires. Antes de deixar 
São Luís, Sarney declarou: "Espero 
em Deus continuar trabalhando, ain
da por muitos e muitos.anos, pelo 
desenvolvimento e pelo povo do Ma
ranhão". 

Exames 

José Sarney está sendo assistido 
pelo professor Púlvio Piggelli. Apesar 
de ninguém no Instituto do Coração 
informar nada oficialmente sobre o 
paciente, apurou-se que o Senador 
fará inicialmente exames clínicos 
completos. 

Depois, o presidente do PDS fará 
todos os exames de laboratório neces
sários, incluindo o eletrocardiogra-
ma, a ecocardiografia (um tipo de 
mapeamento pelo qual os médicos 
obtêm a imagem do coração pelo sis
tema de ultrasom), o vetocargiogra-
ma e Raio X. Se for necessário, o 
Senador fará também o teste do esfor
ço físico (cicloergométrico), mas só 
em último caso fará o cineangiocoro-
nariografiâ. 

O dirigente do PDS desembarcou 
em Congonhas por volta das 17 horas, 
seguindo direto para o Instituto do 
Coração, anexo do Hospital das Clíni
cas. No hospital, ele recusou a cadeira 
de rodas, preferindo caminhar até o 
elevador. A partir deste momento, 

médicos e enfermeiros foram proibi
dos de dar informações. 

Susto 
Em São Luís, ao deixar o hospital 

da Santa Casa de Misericórdia, onde 
ficou internado durante 25 horas, o 
Senador mostrava-se bem disposto, 
acenou para as pessoas que se encon
travam na portaria e agradeceu a 
todos pelo interesse com a sua saúde, 
desculpando-se "pelo susto que pre
guei em vocês". 

Ele desceu do terceiro andar do 
hospital pelas escadas, sendo recebi
do no térreo por familiares, líderes 
políticos, amigos e populares. Expli
cou que sempre teve uma "saúde de 
ferro" mas que nos últimos tempos 
vem tendo uma grande carga de tra
balho, o que pode ter aumentado sua 
pressão. 

Sarney viajou num jatinho Lear 
Jet, prefixo PTLAS, de propriedade 
da Construtora Covan, do empresário 
Valduchi Vanderlei, de Belo Horizon
te. O Senador estava acompanhado 
da mulher, D Marly, e do cardiologis
ta Carlos Gama. Ele deverá ficar in
ternado dois dias em São Paulo. 

Observação 
O superintendente do Instituto do 

Coração, Primo Curt, informou on
tem à noite que o Senador José Sar
ney está em estado de observação e 
em fase de diagnóstico. 

Seu estado, segundo o médico, é 
considerado bom e sua pressão arte
rial é normal. O tempo de permanên
cia do presidente do PDS no hospital 
vai depender dos resultados dos exa
mes. O médico Primo Curt disse que o 
Senador está sendo atendido pela 
equipe médica do Instituto. 

Os exames do Senador-

v; 

A internação do Senador José 
Sarney no Instituto do Coração para 
um check-up indica que ele deverá 
ser submetido a um conjunto de tes
tes clínicos e de laboratórios que, se 
for um check-up simples (basal, na 
linguagem médica), consiste do se
guinte: 

— eletrocardiograma — análise 
das informações gravadas em uma 
tira de papel pelos impulsos elétricos 
fornecidos pelo coração. 

— análise bioquímica do sangue 
— conjunto de exames para medir a 
quantidade de eletrólitos (sais de po
tássio, cálcio, ferro) taxa de ureia e o 
funcionamento do fígado. , 

— raios X do tórax — radiografia 
para exame dos pulmões e estrutura 
da aorta. 

— retosigmoidoscopia e exame da 
próstata. 
— EAS — um exame simples de 
urina para verificar se há ou não 
presença de elementos anormais. E 
feito para saber se a urina do pacien
te tem composição normal ou se ele 
está eliminando componentes quími
cos que, na medida em que se tor
nam escassos no organismo, podem 
provocar a doença que esteja sendo 
pesquisada. 

— fezes — pesquisa de parasitas. 
Um check-up mais completo, e 

este é o tipo por que deverá passar o 

Senador Sarney, incluiria ainda as 
seguintes etapas: 

— Dosagem renina—pesquisa no 
sangue de enzima que tenha relação 
com hipertensão 

— urografia excretora — radio
grafia do rim 

— pesquisa de ácido vanil-
mandélico — tipo de substância cau
sadora de hipertensão e secretada 
pela glândula supra-renal. 

Se for necessário, como informou 
o superintendente do Instituto do 
Coração, Samey será submetido ain
da a uma cineangiocoronariografia. 
Exame que já fizeram nos últimos 
meses o Presidente da República e o 
Ministro Délio Jardim de Matos e 
que, basicamente, consiste do se
guinte: 

— o médico faz uma pequena in
cisão na altura do fim do antebraço 
esquerdo do paciente e por aí intro
duz um cateter (tubo sintético de 
pequena circunferência) por onde se
rá injetada uma substância neutra 
que não tem transparência radiológi
ca. É o contraste. 

— injetado o contraste, com o pa
ciente deitado, o trajeto do líquido 
será acompanhado num monitor se
melhante a um receptor de televisão 
e filmado em Raios-X até chegar ao 
coração. Com isso o médico verifica 
se há obstruções nas coronárias. 
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