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bitúricos, enfim...das drogas que eram receitadas por seu médico. O excesso 
desses medicamentos somados a uma estressante rotina de shows levou 
Elvis deste mundo no dia 16 de agosto de 77. Um dos médicos que realizou 
sua autópsia disse que Elvis possuía um biótipo para viver muitos anos! Se 
não fosse o exagero desses medicamentos que inchou seu coração, Elvis 
poderia estar entre nós até hoje. Essa matéria foi exibida no programa 
Fantástico da TV Globo em 1980. 
 

 
 
Os preparativos para o show também foram registrados pelas câmeras da 
CBS. O objetivo era mostrar a mega-produção atrás do show de Elvis, já que 
no palco ficavam sua banda, coral e orquestra. Vendedores ambulantes,  
comércio de souvenirs, posters etc... são exibidos em meio a notas de 
dólares, talvez uma crítica em torno da exploração de seu nome!  Elvis era 
um negócio rentável, qualquer item relacionado a ele era vendido 
rapidamente, algo que aumentou muito depois de sua morte. 
 

 

A CBS utilizou praticamente o 
modelo dos documentários “Elvis 
That’s The Way It Is” e “Elvis on 
Tour” para elaborar seu 
Especial. Na primeira parte 
mostra a chegada de Elvis em 
seu avião particular, para logo 
em seguida receber uma 
premiação pelo disco Moody 
Blue (seu último álbum gravado 
em estúdio). Elvis era um dos 
poucos artistas na ocasião a ter 
seu próprio avião! 

A cultura consumista americana 
era muito criticada pela Rússia 
naquele período, tanto que com 
a morte de Elvis a imprensa 
russa associou esta à busca 
incessante atrás do lucro, Elvis 
seria uma vítima da própria 
cultura! No estado crítico em que 
se encontrava, seria impossível 
esperar que ele próprio 
resolvesse seu problema com os 
medicamentos. O próprio Joe 
Espósito, segurança e amigo de 


