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esportes
LLCOÁGULO NO CÉREBRO

Maradona não
terá sequelas
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LLCRAQUE EM CAMPO
Janerik HENRIKSSON /AFP

‘Está mais consciente e bem disposto’, diz médico

A

pós passar por uma cirurgia para remover um
coágulo no cérebro, na
última terça-feira, na Argentina, o ídolo do futebol Diego
Maradona vem se recuperando bem. E segundo seu médico pessoal, Leopoldo Duque, o
ex-jogador não irá ter qualquer
sequela neurológica.
“Ele está mais consciente e bem disposto. Temos de
ser cautelosos, mas não tem
qualquer sequela neurológica”, disse Leopoldo Luque em
entrevista divulgada no jornal
argentino “Clarín”.
O médico que é líder da
equipe de neurocirurgiões responsáveis pela operação está
confiante com a recuperação
de Maradona, que ainda não
tem previsão de alta. Na última segunda-feira, o argentino
de 60 anos foi levado ao hospital apresentando quadro de
anemia e depressão.

Divulgação/Gimnasia y Esgrima

Casagrande
Comentarista do Grupo
Globo, Walter Casagrande opinou sobre o caso de saúde de
Diego Maradona. O ex-jogador
e ídolo do Corinthians relembrou que passa por momentos
delicados de saúde e vê uma certa lentidão no tratamento necessário para o argentino.
“Maradona tem um histórico muito complicado de saúde.
Ele teve muitos anos de abuso
de drogas, assim como eu também tive. Ele te coloca algumas
sequelas na saúde. Ou você se
recupera de verdade e modifica totalmente sua vida, como
eu fiz, ou você vai se complicar”,
comentou Casagrande.
Maradona passou por cirurgia no cérebro e não tem previsão de alta

Cristiano Ronaldo testou positivo e cumpriu quarentena em casa

CR7 vence a
covid e retorna
Craque português é convocado
para jogos decisivos este mês
O craque Cristiano Ronaldo
está de volta à seleção de Portugal após desfalcar a equipe
em um jogo em outubro por
testar positivo para Covid-19.
Ontem, o atacante da Juventus
foi incluído na lista de convocados divulgada pelo treinador
Fernando Santos para três partidas neste mês: um amistoso
contra Andorra e duelos decisivos pela Liga das Nações da
Uefa contra França e Croácia.
No mês passado, Cristiano
Ronaldo entrou em campo em
amistoso contra a Espanha, no
dia 7, e contra a França, em Paris, pela Liga das Nações, quatro dias depois, mas foi cortado
da seleção no dia 13 e não jogou contra a Suécia, em Lisboa,
no dia seguinte.
Após cumprir quarentena

em sua casa na cidade de Turim,
na Itália, ele voltou ao gramados
no domingo e marcou duas vezes na goleada da Juventus sobre
o Spezia por 4 a 1, pelo Campeonato Italiano. Na quarta-feira,
ele foi titular na vitória também
por 4 a 1 sobre o Ferencvaros,
na Hungria, pela Liga dos Campeões da Europa.
Com duas rodadas para disputar na Liga das Nações, Portugal, que é o atual campeão,
lidera o Grupo 3 com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto que a Croácia, com três,
e Suécia, ainda sem pontuar, já
não têm qualquer hipótese de
avançar à fase final - apenas o
primeiro colocado se classificará. Por isso, o duelo contra os
franceses, em Lisboa, no próximo dia 14, é decisivo.

