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A ex-primeira-dama Marisa 
Letícia Lula da Silva, de 66 anos, 
foi internada ontem no Hospi-
tal Sírio Libanês, em São Paulo, 
após sofrer um Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC) hemorrágico. 

Durante toda a tarde, ela 
permaneceu na sala de emer-
gência, onde, segundo boletim 
médico, foi submetida a (exa-
me de) arteriogra� a, “seguido 
de cirurgia endovascular (em-
bolização) e oclusão do aneu-
risma”. Por volta das 20h, a mu-
lher do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi transferida para 
a UTI, onde permanecerá por 
tempo indeterminado.

Marisa passou mal em casa 

e foi levada a um pronto-socor-
ro em São Bernardo, de onde 
seguiu para o Sírio. Hipertensa, 
apresentava pressão 23 por 12. 
Marisa chegou consciente ao 
hospital por volta das 15h30.

Lula também foi ao hospital 
acompanhar os procedimentos 
médicos. O cardiologista Rober-
to Kalil Filho, que atende a famí-
lia de Lula há mais de dez anos, 
está acompanhando os exames. 
Segundo ele, houve rompimen-
to de um aneurisma, o que pro-
vocou sangramento no cérebro. 

Os médicos conseguiram 
estancar o sangue e � zeram 
uma arteriogra� a - o objetivo 
do exame é avaliar a gravida-
de do sangramento e eventu-
ais sequelas. “Ela rompeu um 
aneurisma, que é uma altera-

ção ou dilatação na artéria do 
cérebro. Com o rompimento, 
teve um sangramento no cére-
bro. Como todo AVC, é um es-
tado delicado”, a� rmou Kalil.

Pelo Facebook, Lula desejou 
melhoras à mulher: “Estamos 
torcendo muito para que ela se 
recupere logo”, escreveu. Pes-
soas próximas ao ex-presidente 
afirmaram que, devido a coágu-
los no cérebro, Marisa já havia 
sido alertada por Kalil do risco 
de um AVC. “Marisa tinha ten-
dência a esse tipo de acidente 
(vascular). Havia essa preocupa-
ção”, disse uma dessas pessoas.

Em março do ano passado, 
ela foi internada no mesmo hos-
pital com suspeita de ter contra-
ído o vírus H1N1. “O procedi-
mento foi muito bem-sucedido 
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e agora é esperar a recuperação”, 
disse o presidente do Instituto 
Lula, Paulo Okamoto, que este-
ve ontem no hospital.


