
 
 

CARTA ABERTA À IMPRENSA 
 

São Paulo, 10 de agosto de 2021. 

 

Vimos com enorme preocupação uma reportagem jornalística veiculada pela 

Rede Record, no programa Balanço Geral, veiculada recentemente, versando sobre um 

suposto caso de abuso infantil que teria sido promovido por um médico em um serviço 

de atendimento de emergência a um menor. Os jornalistas, baseados em uma 

denúncia da mãe de um menor de 4 anos, acusam um médico de abuso por ter 

“tentado tocar” nas “partes íntimas” da criança, apresentada para investigação de uma 

dor abdominal aguda. Uma das principais alegações é que seria absurdo e 

desnecessário – portanto abusivo – examinar a genitália da criança em vigência de 

uma dor pretensamente não relacionada. 

O fato é que é OBRIGAÇÃO de qualquer médico examinar a área da 

virilha/genitais SISTEMATICAMENTE em qualquer criança apresentando queixa de dor 

abdominal, conforme descrito em uma multiplicidade de tratados de pediatria (por 

exemplo, o Nelson Textbook of Pediatrics, considerado a principal referência da área), 

emergência médica e semiologia, porque VÁRIAS condições relacionadas à área genital 

em crianças podem se apresentar como dor abdominal aguda. A principal delas é a 

hérnia inguinal, que pode se apresentar INICIALMENTE com este tipo de queixa. Na 

verdade, A FALTA do exame genital em circunstâncias assim pode ser a causa do 

atendimento inadequado com consequências graves através do diagnóstico protraído 

do problema.  

Teria sido algo absolutamente exótico e pouco inteligente um profissional 

pretender abusar de uma criança vestida, apresentando dor aguda e em presença da 

mãe, mas aparentemente isso não foi considerado pela equipe de jornalismo. Na 

verdade, quando os apresentadores alegam que o médico “não disse nada”, um 
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observador mais imparcial observa no filme o espanto do profissional ao ser 

questionado a respeito de algo que não tinha qualquer contorno não técnico. 

Profissionais de imprensa têm a obrigação de denunciar. Mas também têm a 

obrigação e a responsabilidade de checar integralmente as notícias que divulgam. Uma 

notícia deste tipo, irresponsável, tem o dom de comprometer o emprego (como vimos) 

e a dignidade (como é evidente) de um profissional, frequentemente de forma injusta.  

Menos óbvio, mas não menos importante, a divulgação da cena com contornos 

dantescos, conforme foi feito, tem o dom de prejudicar ao extremo a família e a 

criança, que passam a viver um drama desproporcional e indevido. E, pior do que tudo 

com relação à comunidade em geral, podem ter o poder de intimidar os profissionais 

em seu trabalho e de criar oportunidades de agressão e desconfiança injustificada. 

Não achamos que um momento de boa audiência televisiva valha isso. 

Comparar um profissional exercendo seu trabalho de forma convencional a 

tipos como o já condenado e não mais médico Abdelmassih é indecente.  

Nós da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica estamos sempre disponíveis 

(inclusive em nossas regionais) a esclarecer dúvidas a respeito do atendimento de 

crianças. Estamos sempre prontos a ajudar, quando surgirem situações duvidosas. Não 

temos qualquer intenção de zelar por eventuais maus profissionais, felizmente raros, 

mas temos absoluta obrigação e necessidade de zelar pelo nosso trabalho e pelos 

nossos colegas honestos e corretos no exercício da profissão. 
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