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Política 

Sarney usa palmilha para evitar dor 
O presidente acrescenta a 

uma calcificação no osso 
seus problemas de saúde 
do calcanhar esquerdo 

Brasilia — Uma palmilha de espu
ma sintética feita sob medida para o pé 
esquerdo faz parte, desde ontem, do 
conjunto de objetos que o presidente 
Sarney usa todo dia. Foi a única receita, 
segundo o chefe do serviço médico da 
Presidência, coronel-médico Messias 
Araújo, para o "esporáo no calcáneo", 
uma protuberáncia no osso do calca
nhar que vem incomodando Sarney, 
com fortes dores na planta do seu pé, 
desde terça-feira. 

A protuberáncia, causada por um 
depósito de cálcio (substância formado
ra dos ossos), é considerada sem impor
tância pelo serviço médico da presidên
cia, e, segundo Messias Araújo, só 
incomodou o presidente porque ele 
provavelmente caminhou calçado mui
to mais do que está acostumado, duran
te sua ida a São Paulo e ao sítio do 
empresário Mathias Machiline, onde se 
encontrou no fim de semana com em
presários para ouvir suas críticas e rei
vindicações. 

Calcificação 
É a terceira vez que Sarney tem sua 

rotina perturbada porcalcificações. Em 
julho do ano passado, pouco antes de 
viajar a Roma para um encontro com o 
papa João Paulo II, Sarney teve fortes 
dores no braço, logo diagnosticadas 
como tendinite, depósito de cálcio no 
cotovelo direito, problema que, segun
do Messias Aráujo, foi resolvido com 
exercícios e hoje já não incomoda o 
presidente. 

Os exercícios físicos, iniciados des
de que assumiu a Presidência da Repú
blica, têm sido o contraponto saudável 
na atribulada e tensa vida de José 
Sarney, após 1985. Uma caminhada de 
quatro quilômetros, exercícios de rela
xamento e uma sauna, feitos sob super
visão médica diariamente, livraram Sar
ney até do bico-de-papagaio (ou espon-
dilartrose, em linguagem médica), ou
tra calcificação, desta vez na coluna, 
que o perseguia nos tempos de senador. 

De acordo com sua ficha no serviço 
médico do Palácio do Planalto, José 
Sarney, 56 anos, tem pressão arterial 
normal, 8 x 12, nenhum problema pul
monar (não fuma) e tônus muscular 
normal. Sua pequena miopia (0,75 
grau) está estabilizada há mais de um 
ano. E, no entanto, uma pessoa tensa. 
Para evitar que se manifeste sua ten
dência à gastrite, toma, por recomenda
ção médica, meio copo de leite, duas 
vezes ao dia. 

Tensão emocional 
Sarney tem taquicardia paroxista, o 

que significa que, eventualmente, cres-
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ce seu ritmo cardíaco. Mas, na avalia
ção do médico da Presidência, não 
sofre de qualquer doença cardíaca. O 
aumento no ritmo dos batimentos de 
seu coração — observado pelo serviço 
médico da presidência apenas uma vez, 
há poucas semanas, antes da suspensão 
do pagamento dos juros da dívida ex
terna — é conseqüência de seu estado 
emocional. Assessores próximos garan
tem que pelo menos outra vez no gover
no o presidente sentiu taquicardia: no 
início do ano passado, nos meses ante
riores ao Cruzado, quando seu governo 
era criticado pelo aumento da inflação, 
e pela falta de decisões na política 
econômica. 

Seu último exame de sangue, há 
dois meses, teve como resultado uma 
taxa de colesterol e triglicerídeos (gor
dura e açúcar) considerados normais; e, 
segundo garantem os médicos, ele não 
toma qualquer medicamento além de 
complementos vitamínicos. Em sua me
sa, no Palácio Alvorada, são vistos 
normalmente três ou quatro vidros des
ses produtos. Amigos da família têm 
porém opinião diferente: "E um hipo
condríaco. Daqueles de perguntar na 
farmácia quais são as novidades", diz 
um conterrâneo. 

Dermatite 
Outro amigo, que o acompanha 

desde o tempo do senado, lembra que, 
nessa época, Sarney não se separava de 
um frasco de Seloken, um medicamen
to para hipertensão, desbloqueador de 
artérias. O complexo vitamínico que j 
toma até hoje, Farmaton, é, segundo o , 
Dr. Messias Araújo, seu complemento 
alimentar, que atua também contra der
matite alérgica. A alergia, que costuma 
se manifestar em momentos de tensão 
ou desgaste físico — ou, ainda, como 
resultado dos hábitos alimentares irre
gulares, próprios dos compromissos 
presidenciais — provoca em Sarney 
erupções ou irritações na pele, que fica 
avermelhada em torno dos lábios e 
nariz. 

Para combater essa dermatite alér
gica, Sarney costuma usar uma solução 
preparada em farmácia, à base de uma 
substância chamada resorcina. "Ele 
sempre tomou polivitamínicos e sais 
minerais; é um homem que respeita 
muito as prescrições médicas, mas de 
perfeita saúde", define o chefe do servi
ço médico do Senado, Luciano Vieira, 
que garante não ter, no histórico do 
senador José Sarney, qualquer registro 
de doença. "Sempre preocupado com a 
saúde, ele nos procurava para tirar sua 
pressão arterial, mas ia muito pouco ao 
serviço médico", diz Vieira. l i 
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