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 EUDES QUINTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, com a 

propriedade habitual, comentou notícia sobre caso de autoaborto no 

qual a investigação se iniciou a partir de notícia dada pela médica 

obstetra: encontrara substâncias abortivas que a gestante teria 

utilizado. Houve indiscutivelmente quebra do dever de sigilo por 

parte da obstetra.  

 . No final dos anos 50 ou início dos 60 foi oferecida 

denúncia contra o Diretor do Hospital das Clínicas por haver 

recusado atender à requisição judicial de registros do prontuário 

médico de gestante atendida em episódio de complicação de 

abortamento. Invocou o dever de sigilo profissional que se 

estenderia a esses registros, à medida que poderiam embasar ação 

criminal contra a paciente. Processo foi trancado pelo Tribunal de 

Alçada. Assentou-se o procedimento do médico  porque, fornecida 

a documentação requisitada, estar-se-ia a esvaziar a garantia do 

sigilo médico da paciente.  

 Em uma de suas memoráveis aulas o prof. BASILEU 

GARCIA ponderou que, atendendo particularmente a alguma 

gestante submetida a manobras abortivas, o médico imediatamente 

se lembraria do dever de sigilo profissional. Todavia essa 

preocupação desaparecia quando atuava no pronto socorro de 

hospitais públicos. A praxe, de resto, era – se ainda não continua 

sendo – encaminhar a gestante imputável em quadro de 

complicação de abortamento a agente policial para elaboração do 

“boletim de ocorrência”. Depois vinham inquérito e processo. 

 Certo é que no interior e na capital comumente as 

requisições judiciais eram expedidas e atendidas. Vez ou outra 

quando o atendimento era por demais trabalhoso em razão da 

desorganização dos arquivos hospitalares, ocorria a algum médico 

mais atilado lembrar a regra do sigilo profissional e a informação era 

recusada.   

 Pode-se afirmar com toda a segurança que mais de 

90% dos processos por aborto traziam como prova principal sua 

positivação a partir dos registros hospitalares. 



 Não sei como se passam atualmente acontecimentos 

ligados aos casos de aborto provocado. 

 Afigura-se razoável extrapolar o raciocínio de EUDES 

QUINTINO DE OLIVEIRA JUNIOR para a generalidade dos casos 

nos quais a comprovação do abortamento vem de informações 

hospitalares que podem trazer prejuízo à gestante, à medida que se 

trataria de prova ilícita, por emanada de violação da lei penal. 

Obviamente também beneficiando quem houvesse realizado a 

provocação do abortamento, pois do contrário o sigilo se quebraria. 

 Uma das razões desta colaboração é incentivar 

EUDES QUINTINO, assíduo frequentador desta seção, a 

manifestar-se sobre este aspecto do problema. 

 A questão aflorada no artigo mencionado sobre 

providências criminais e disciplinares atinente à médica reveste-se 

de muito maior complexidade. Em princípio, embora   conteste a 

violação de dever profissional, parece clara a ausência da 

consciência de ilicitude da conduta.  

 Como aqui mencionado, o Ministério Público, décadas 

atrás, teve por criminosa recusa de informações de prontuário 

hospitalar. E não me recordo de nenhum caso– este pecado 

também é meu – se deixar de oferecer denúncia a partir de 

informações maculadas pela violação do sigilo médico.  Em meu 

tempo de Promotor o tema das provas ilícitas nem sequer se punha.  

 Há alguns anos o noticiário trouxe autêntica aberração 

processual em uma de nossas capitais. Diligências policiais 

encontraram clínicas de abortamentos clandestinos em pleno 

funcionamento. Centenas (se não alguns milhares) de fichas de 

gestantes levaram à instauração de procedimentos investigatórios, 

encerrados por transações (ou suspensões de processos), 

independentemente de comprovação pericial, sequer indireta, dos 

abortamentos. Verificam-se, por conseguinte, iniciativas para todos 

os gostos. Quase invariavelmente, contudo, a corda arrebenta para 

o lado mais fraco levando a barra dos Tribunais as gestantes 

pobres que decidem interromper a gravidez pelas mais variadas 

formas.  

 Como visto, matéria das mais complexas que 

comporta muitos debates que já tardam demais. 


