
 ...que era mais paliativo do que ações para atacar as causas de suas 

enfermidades. Algumas como: Hipertensão, Hepatite Crônica, Glaucoma, Insônia e 

principalmente uma severa Constipação Intestinal gerada pelo “Megacolon” 

(quando o intestino grosso apresenta dilatação e alongamento anormais)! Seu 

médico Dr. Nick chegou a recomendar uma cirurgia para corrigir o problema da 

constipação, mas Elvis optou por dietas que controlavam o problema e que depois 

se mostravam ineficazes. O Megacolon que gera a constipação é uma enfermidade 

que prejudica a digestão e evacuação gerando dores intensas! Red West (um dos 

seguranças demitidos da Máfia) gravou uma conversa telefônica com Elvis em 

1976. Nessa conversa Elvis fala da cirurgia recomendada e da dieta que optou, o 

áudio está disponível no Youtube. Somando essa enfermidade a outras que o 

acometia, Elvis ingeria diversos medicamentos receitados pelo seu médico para 

suportar dores intensas e fazer com que sua digestão fosse “normal”! Alguns 

destes problemas já eram conhecidos e outros foram descobertos na necropsia. Se 

Elvis exagerou ou não no uso dos medicamentos para sanar sua dor é algo que 

gera discussão até hoje. Muitas pessoas ao longo dos anos me questionam sobre 

a morte de Elvis. Obviamente não sou o dono da verdade, porém tenho minha 

opinião (fique a vontade de acreditar ou não). Em minha opinião a grande mídia 

ao longo das décadas ignorou o fato de Elvis ter reais problemas de saúde que o 

levaram ao uso de medicamentos. Muitos jornais e revistas passaram a 

informação de que Elvis seria um “viciado em drogas” sem citar seus problemas 

de saúde ou que estas “drogas” eram na realidade medicamentos receitados! Se o 
uso foi abusivo ou não quem somos nós para dimensionar o tamanho 
das dores que Elvis passava! Só a pessoa que passa pela dor é que sabe 
a real intensidade dela! Nem mesmo um médico consegue com exatidão 
ter essa compreensão, imagine as pessoas que conviviam com ele e 
eram leigas em medicina! Muitas dessas pessoas deram suas opiniões na 
época e mais prejudicaram do que ajudaram a imagem de Elvis! 
Infelizmente Elvis se foi sem ter a oportunidade de registrar o que 
passou naquele período. Elvis NÃO usava medicamentos por “recreação”, ele 

tinha a necessidade de aplacar seu sofrimento, sofrimento este que não foi 

descrito por grande parte da mídia naquela época! Recentemente Raul Lamim, o 

médico brasileiro que estava na necropsia de Elvis disse a uma repórter da Rede 

Record que Elvis NÃO morreu devido a abuso de drogas e em nenhum 

documento médico havia qualquer menção a vício em drogas. Dr. Lamim disse 

que quando Elvis se internou em outros períodos havia uma patologia que ainda 

não estava bem esclarecida. Essa patologia ficou clara na necropsia, pois se 

verificou que havia até fezes petrificadas no intestino devido a constipação 

intestinal. 
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“THAT’S THE WAY IT IS” NO CINEMA 
 
Os fãs clubes ELVIS FOREVER DE SOROCABA e ELVIS TRIUNFAL irão 
exibir "THAT'S THE WAY IT IS" no CINEPLAY do SOROCABA SHOPPING! 
A exibição será no dia 24 de setembro de 2017. Em breve maiores informações 
 

 
 

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017 

Cine Play 

SHOOPING SOROCABA 
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