Laudo relata hematomas e
estresse pós-trauma de mulher
que acusa Neymar
Um laudo médico de exames realizados no dia 21 de maio pela mulher que
acusa Neymar de estupro aponta hematomas, problemas gástricos, perda de
peso e sintomas de stress pós-traumático. Os exames foram feitos seis dias
depois do suposto encontro do jogador com a mulher.
(UOL, 03/06/2019 – acesse no site de origem)
O UOL Esporte teve acesso ao documento, que contém detalhes do
tratamento e imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região
das nádegas e das pernas. A reportagem checou a veracidade do documento
com especialistas legais no assunto.
O laudo ainda relata quadro de “dor, perda de peso, ansiedade e problemas
gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de
agressões na região das nádegas e pernas”. Imagens anexadas, que não
serão reproduzidas pela reportagem para preservar a mulher, mostram
grandes áreas roxas. Ela se queixou de tremor nos locais das agressões.
Dentre as hipóteses de diagnóstico, estão transtorno misto ansioso e
depressivo, síndrome dispética – um conjunto de sintomas gástricos e
traumatismos superficiais múltiplos. O laudo foi feito por um médico
particular de um renomado hospital de São Paulo.
Na noite de sábado para domingo, Neymar foi às redes sociais para se
defender e falou que foi vítima de uma armadilha, repetindo a versão dada
por seu pai ontem à noite.
Leia mais:
Chico Silva: Band vira “relações públicas” de Neymar em caso de estupro
(UOL, 03/06/2019)
Neymar é intimado a depor à Polícia Civil do RJ por suspeita de crime virtual

(G1, 03/06/2019)
Delegacia de crimes virtuais intima Neymar para depor na sexta-feira (O
Estado de S. Paulo, 03/06/2019)
Polícia entrega intimação a Neymar por divulgar fotos íntimas de mulher que
o acusa de estupro (O Globo, 03/06/2019)
No vídeo exibido por Neymar, além de mensagens trocadas pelo aplicativo
Whatsapp, foram expostas diversas fotos íntimas da mulher que o acusa de
estupro.
O atacante da seleção brasileira também divulgou uma nota oficial.
Foi divulgado hoje, há algumas horas, uma notícia envolvendo o Atleta
Neymar Jr., sob a acusação de estupro.
A suposta vítima, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência, amplamente
divulgado na imprensa.
Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de
conhecimento do Atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi
vítima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São
Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta
vítima.
Os advogados do atleta foram imediatamente comunicados e desde então
estão adotando todas as providências pertinentes.
Diante do infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos
completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa
de uma situação extremamente negativa.
Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão
apresentadas à Autoridade Policial oportunamente.
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