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Acusado de abusos, médico Roger
Abdelmassih é condenado a 278 anos de
prisão
MÔNICA BERGAMO
COLUNISTA DA FOLHA
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O médico Roger Abdelmassih foi condenado na tarde desta
terça-feira a 278 anos de prisão. Acusado de ter abusado de
pacientes de sua clínica de reprodução, ele pretende recorrer
da decisão. A sentença foi proferida pela juíza Kenarik
Boujikian Felippe.
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O advogado José Luis Oliveira Lima, que defende Abdelmassih, diz que respeita a
decisão da magistrada "mas entendo que ela desprezou as provas favoráveis que
existem no processo, como os 170 depoimentos prestados em seu favor de meu cliente
feitos por ex-pacientes por seus maridos".

Oliveira Lima diz ainda que o médico
sempre negou todas as acusações. Ele
pretende recorrer ao Tribunal de
Justiça de São Paulo para reverter a
decisão.
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Abdelmassih teve o registro médico cassado após cerca de 60
pacientes o acusarem de abuso sexual; condenação saiu hoje

Apesar de ter sido condenado a 278
anos de prisão, pela lei brasileira, o
tempo máximo de detenção é de 30
anos.

ENTENDA O CASO

O médico Roger Abdelmassih, um dos
mais famosos especialistas em
reprodução assistida do país, foi preso
no dia 17 de agosto de 2009 --mas

permanece solto devido a um habeas corpus. Ele teve a prisão preventiva decretada
pela Justiça após cerca de 60 mulheres afirmarem ter sofrido crimes sexuais durante
consultas.

O caso foi denunciado pela primeira vez ao Ministério Público em abril de 2008, por uma
ex-funcionária do médico. Depois, diversas pacientes com idades entre 30 e 40 anos
bem-sucedidas profissionalmente disseram ter sido molestadas quando estavam na
clínica.

As mulheres dizem ter sido surpreendidas por investidas do médico quando estavam
sozinhas --sem o marido e sem enfermeira presente (os casos teriam ocorrido durante
a entrevista médica ou nos quartos particulares de recuperação). Três afirmam ter sido
molestadas após sedação.

Em agosto de 2008, Abdelmassih foi intimado pelo Ministério Público a depor, mas não
compareceu. Mesmo assim, o órgão ofereceu denúncia à Justiça, recusada porque a
juíza Kenarik Boujikian entendeu que a investigação é atribuição exclusiva da polícia.

Um inquérito foi aberto pela polícia, mas desapareceu do Departamento de Inquéritos
Policiais em novembro de 2008. Ele foi encontrado um mês depois, possibilitando o
reinício das investigações.

Em junho do ano passado, Abdelmassih foi indiciado pela polícia. Na época, a defesa de
Abdelmassih afirmou que ele teve seu direito de defesa cerceado e que a Polícia Civil
descumpriu a determinação do Supremo.

Segundo um dos advogados do médico, Adriano Vanni, na época, a polícia antecipou o
depoimento sem maiores explicações, antes que a defesa pudesse ter acesso às
acusações.

Em agosto de 2009, o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo) abriu 51 processos éticos contra o médico. Os conselheiros do órgão avaliaram
que as denúncias eram pertinentes e decidiram pela abertura dos processos. A pena
máxima é a cassação do diploma.

Formalmente, Abdelmassih foi acusado de estupro contra 39 ex-pacientes, mas como
algumas relataram mais de um crime, há 56 acusações contra ele. Desde que foi
acusado pela primeira vez, Abdelmassih negou por diversas vezes ter praticado crimes
sexuais contra ex-pacientes. O médico afirma que vem sendo atacado há
aproximadamente dois anos por um "movimento de ressentimentos vingativos".
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Abdelmassih também já chegou a afirmar que as mulheres que o acusam podem ter
sofrido alucinações provocadas pelo anestésico propofol, usado durante o tratamento de
fertilização in vitro. De acordo com ele, as pacientes podem "acordar e imaginar coisas".

Segundo sua defesa, o médico nunca fica sozinho com suas pacientes na clínica,
estando sempre acompanhado por uma enfermeira.

+ NOTÍCIAS SOBRE O CASO

Em depoimento à Justiça médico Roger Abdelmassih nega acusações
Câmara do CRM cassa registro de Roger Abdelmassih
Médico Roger Abdelmassih será pai mais uma vez
Vendida, clínica de Roger Abdelmassih voltará a funcionar
Roger Abdelmassih se casa com procuradora
Abdelmassih pretende recuperar registro médico
Médico Roger Abdelmassih é preso em São Paulo
Vendida, clínica de Roger Abdelmassih voltará a funcionar
Preso por crimes sexuais, Abdelmassih nega acusações

+ NOTÍCIAS EM COTIDIANO

Novo ataque criminoso deixa um morto no Rio; criança fica ferida
Infraero diz que manifestação de aeroviários em Congonhas não afetou voos em SP
Câmara de Campinas (SP) aprova restrição a telefone celular em bancos
Entidades querem federalização de crimes ocorridos em 2006 na Baixada Santista

Morto há 20 anos, trapalhão Zacarias terá memorial com figurino e perucas
Livro conta história real de garoto abusado sexualmente pela professora; leia entrevista
Pequena Miss Sunshine" faz humor com adolescência problemática, suicídio e homofobia
Escrever certo pega bem, diz autora de "Superdicas de Ortografia"
Inglês e mais 6 línguas em lições de 15 min, com livro e CD. Desconto de 20%
Dicionário Houaiss na nova ortografia de R$ 250,00 por R$ 174,90; economize 30%!

(16h19) há 1 hora

ENTÃO ESTAMOS CONVERSADOS!!???

2. Cabral liga ataques de criminosos no
Rio à ocupação de favelas por UPPs
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