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Sarney retira próstata
Médicos acham
nódulo e optam
por fazer cirurgia
!
í

FABIANO LANA

•
BRASÍLIA - 0 governador
| Mário Covas não é o único paf
ciente ilustre internado no Instituto do Coração (Incor), em São
| Paulo. Ontem, o senador e ex\ presidente José Sarney (PMDBI AP) se submeteu a uma cirurgia
| para a retirada da próstata, glânj dula masculina que produz o líj quido seminal,
j
A decisão foi tomada após a
í realização de exames clínicos
j de rotina. Os médicos descobri! ram um nódulo na próstata do
; ex-presidente. O hospital divulgou um boletim médico garantindo que José Sarney tem se re-

cuperado bem da operação, que
durou duas horas.
"O senador José Sarney encontra-se no quarto, com boas
condições clínicas", afirma o
boletim do Instituto do Coração.
É a segunda intervenção cirúrgica a que o ex-presidente se
submete em menos de um mês.
No dia 3 de fevereiro, o senador
do PMDB passou por uma cirurgia de retirada da vesícula no
hospital Sírio Libanês, também
de São Paulo.
A vesícula é o órgão que auxilia o sistema digestivo enviando
líquidos ao duodeno. A operação
ocorreu após o ex-presidente ter
sentido fortes dores abdominais
em uma viagem a São Paulo.
Logo após deixar o hospital,
José Sarney chegou a insinuar
que seus problemas na vesícula
foram decorrentes da acirrada
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disputa pela presidência do
Congresso. Apesar de ter se negado entrar na disputa, o ex-presidente era o candidato predileto do ex-presidente do Senado,
o senador António Carlos Magalhães (PFL-BA).
A cirurgia de ontem foi realizada pela equipe de urologia do
Hospital das Clínicas chefiada
pelos médicos Sami Arap, António Carlos Lima e Álvaro Sarkis. Os médicos disseram que,
diante do bom estado de saúde
do paciente, não divulgarão boletins antes da alta hospitalar.
A equipe médica disse ainda
que a família não autorizou a
divulgação de maiores detalhes
da cirurgia a que foi submetido
o ex-presidente. José Sarney
foi transferido para um quarto
particular do hospital logo após
a operação.
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