
CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

REQUERIMENTO Nº,                DE 2022

(Das Sras. Deputadas REJANE DIAS, ERIKA KOKAY, BENEDITA DA SILVA, GLEISI
HOFFMANN, LUIZIANNE LINS, NATÁLIA BONAVIDES, MARIA DO ROSÁRIO e

PROFESSORA ROSA NEIDE)

Requer  a  aprovação  de  Moção  de  Aplauso  e

Reconhecimento  para  as  enfermeiras  e  técnicas  de

enfermagem da equipe do  Hospital da Mulher Heloneida

Studart de Vilar dos Teles, em São João de Meriti - RJ,

que  gravaram  e  denunciaram  o  médico

anestesista Giovanni Quintella Bezerra.

Senhora Presidente, 

Requeremos, nos termos do artigo 117, XIX, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, a aprovação de Moção de Aplauso às enfermeiras e técnicas de enfermagem

da equipe do Hospital da Mulher Heloneida Studart de Vilar dos Teles, em São João de Meriti -

RJ, que gravaram e denunciaram o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra.

JUSTIFICAÇÃO

O  presente  Requerimento  busca  reconhecer  a  honrosa  atitude  das

servidoras/funcionárias do  Hospital da Mulher Heloneida Studart de Vilar dos Teles, em São

João de Meriti – RJ, que, ao suspeitarem do comportamento incomum do anestesista Giovanni

Quintella  Bezerra durante as cirurgias de partos cesarianas -  demonstrado desde a  maneira

como que ele se portava, até a quantidade de sedativos por ele aplicado nas pacientes para a

realização dos procedimentos - usando um telefone celular que foi por elas colocado de forma
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escondida na sala do procedimento, decidiram gravar um dos partos. O vídeo revelou que o

médico estuprou a paciente enquanto ela estava sedada e em trabalho de parto.

De acordo com publicação do portal de notícias G11, as enfermeiras e técnicas

responsáveis pelo flagrante contaram que, no domingo (10), o médico já tinha participado de

outras duas cirurgias em salas onde a gravação escondida era inviável.

No entanto, na terceira operação do dia, elas conseguiram, de última hora, trocar

a sala, esconder o telefone e confirmar o flagrante. Ainda de acordo com a reportagem, no

vídeo, é perceptível que a paciente estava deitada na maca, inconsciente. Enquanto a equipe

cirúrgica, que estava de um lado do lençol (comumente usando em partos cesariana), começava

o procedimento,  do  outro lado,  a  menos  de  um metro  de  distância  dos  demais  colegas,  o

anestesista Giovanni abre o zíper da própria calça, puxa seu pênis para fora e o introduz na

boca da paciente. A violência dura 10 minutos. Enquanto abusa da gestante, o anestesista tenta

se movimentar pouco para que ninguém na sala perceba. Quando termina, pega um lenço de

papel e limpa a vítima para esconder os vestígios do crime.

O crime cometido pelo anestesista só pôde ser conhecido em razão da coragem

das servidoras que fizeram a filmagem. A polícia procura por mais vítimas. 

Crimes como este transcendem a vítima que sofreu o abuso e refletem a lógica

da  sociedade  patriarcal,  com o  total  desrespeito  e  violação  de  nossos  corpos  e  de  nossas

vontades, e acabam por atingir a todas as mulheres. Ademais, atos de violência como o aqui

relatado evidenciam que não há lugar seguro para as mulheres, nem mesmo dentro de uma sala

de  parto  enquanto  ela  dá  à  luz.   Neste  contexto,  ações  como  as  das  funcionárias  aqui

homenageadas  são  primordiais  para  a  proteção  das  mulheres  e  podem  encorajar  outras

profissionais a denunciarem condutas suspeitas. 

Rendemos,  assim,  nossa  profunda admiração  e  reconhecimento  pela  honrosa

atitude que tomaram as profissionais da equipe de enfermagem e salientamos que é tarefa desta

Comissão atuar para coibir que novos atos como este aconteçam, além de resguardar e apoiar

essas profissionais, bem como acompanhar as investigações do caso. 

1 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/07/11/video-mostra-momento-em-
que-anestesista-estupra-gravida-durante-o-parto.ghtml
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Sala das Reuniões, 11 de julho de 2022. 

Dep. REJANE DIAS (PT/PI) Dep. ERIKA KOKAY (PT/DF)

 Dep. BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) Dep. GLEISI HOFFMANN (PT-PR)

            Dep. LUIZIANNE LINS (PT/CE) Dep. NATÁLIA BONAVIDES (PT/RN)

Dep. MARIA DO ROSÁRIO (PT/RS)  Dep. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT/MT)
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