NOTA À IMPRENSA
INCOR - Instituto do Coração
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

São Paulo, 30 de janeiro de 2010.

PACIENTES
PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
PRIMEIRA DAMA MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 64 anos, e a prim eira dam a Marisa Letícia
Lula da Silva, 59 anos, estiveram neste sábado (30 / 0 1), no Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas (Incor-H C/ FMUSP), entre 8h e 11h, para realização de
exam es de check-up. O procedim ento foi agendado pelo Prof. Dr. Roberto Kalil,
cardiologista do Incor, dentro do program a de avaliação periódica a que o
Presidente e a Primeira Dama são submetidos há mais de uma década.
Constaram da program ação das avaliações de ambos os seguintes exam es:
laboratoriais (sangue e urina), ecocardiogram a, ultrassom de abdome total e
tom ografias de: crânio, carótida, tórax, coronária, abdome e vascular. Além destes
exam es, o Presidente foi subm etido a avaliação urológica e a Primeira Dam a, a
avaliação ortopédica.
Os resultados prelim inares da avaliação clínica e dos exam es apontaram que o
estado geral de saúde do Presidente e de D. Marisa Letícia é bom.
Segundo Dr. Kalil, o pico hipertensivo pelo qual passou o Presidente recentem ente
pode ser considerado, até este m om ento, um fato isolado em seu histórico clínico,
não necessitando de tratamento medicamentoso específico.
A recomendação médica é de que seja mantida a rotina preventiva de exercícios
físicos, dieta alimentar e avaliação anual.
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