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Dermatite leva Sarney a exame 
Telefoto AFP . 

JANDIRA GOUVEIA 
Enviada especial 

CHICAGO — 0 Presidente José 
Sarney submeteu-se a uma biópsia 
no início da noite de terca-feira, an
tes de sair de Nova York. Um derma
tologista do Memorial Hospital re
moveu um pedaço de pele da região 
de seu nariz, uma das partes mais 
afetadas pela dermatite alérgica que 
Sarney tem há anos. O resultado 
desse exame deverá chegar ao Brasil 
a partir de hoje, segundo informou 
ontem o médico da Presidência da 
República, Dr. Messias de Araújo. 

Ontem, o Presidente desceu em 
Chicago com uma pequena cicatriz 
do lado direito de seu nariz, provoca
da pela remoção do tecido. Ele foi 
atendido no início da noite de terça-
feira na própria suite que ocupava 
no Hotel Intercontinental. Não só o 
dermatologista, identificado por 
Messias de Araújo apenas como 
Doutor Fridman. mas também um 
clínico geral examinou o Presidente, 
que aproveitou e fez um exame mais 
completo. 

No primeiro momento, de acordo 
com Messias de Araújo, o dermatolo
gista considerou que o estado do Pre
sidente era normal e decidiu fazer 
um biópsia apenas porque faz parte 
do procedimento de rotina. O médico 
da Presidência garantiu que Sarney 
não tem qualquer problema mais sé
rio e apenas quis aproveitar essa 
viagem a Nova York para ser exami
nado por um especialista america
no. 

O Presidente Sarney recusou-se a 
tratar do assunto quando foi aborda
do ontem enquanto visitava o Labo
ratório Fermilab. 

— Todo mundo sabe que tenho es
sa dermatite alérgica há muito tem
po — foi tudo o que respondeu, recu-
sando-se a falar sobre outro tema 
que não fosse o laboratório america
no, onde trabalham físicos brasilei-
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Nos EUA, Sarney reunido com Leon Lederman, Prémio Nobel de Física em 88 

Especialista diz que caso é simples 
SÃO PAULO — O oncologista Sér

gio Simon, especialista do Hospital 
Albert Einstein — médico que acom
panhou o tratamento da ex-Deputada 
Ivete Vargas, que morreu de câncer 
em janeiro de 1985 —, disse ontem 
que a biópsia realizada pelo Presi
dente José Sarney nos Estados Uni
dos pode indicar uma dermatite (in
flamação da pele de caráter benigno) 
ou então um pequeno câncer de pele. 
Para o especialista, nenhuma das 
duas coisas como o pequeno câncer 
de pele não configura nada sério. 

— E o mesmo problema que levou 
o Presidente Ronald Reagan a se 

submeter a uma cirurgia. E o Presi
dente está aí, tranquilo e muito bem. 
O caso é simples. 

Simon ressaltou que só poderia ter 
um quadro conclusivo depois de co
nhecer o resultado da biópsia. Ele 
afirmou que nem ao menos sabia se 
Sarney realmente fez apenas a bióp
sia ou retirou de uma vez a lesão no 
nariz. 

— A retirada da lesão é rápida, fá
cil e não oferece qualquer risco. O 
Presidente pode ter retirado a lesão 
ou feito a biópsia que pode nâo indi
car nada. Por isso, o melhor é espe
rar o resultado. 


