49994 - Diagnóstico de mulheres por imagem, feito por homens e sua
relação com o jejum e o toque
Pergunta

Eu trabalho no ramo de raio-x, que inclui imagem de mulheres e isto é necessário de modo a
examinar as pacientes. Qual é o parecer sobre jejum para a mulher que tem que ter tal imagem
feita – ela deve quebrar o jejum e repeti-lo depois? Qual é o parecer sobre o meu wudu’ se eu
examino uma mulher, por causa da imagem, observando que eu uso luvas durante o exame?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Tirar raios-x não afeta o jejum, e não é considerado como uma das coisas que invalidam o jejum, a
menos que o paciente tome remédio ou seja orientado pelo médico a comer ou beber algo antes
do raio-x (ou outro procedimento), caso em que o jejum é quebrado por causa da comida ou
bebida.
Em segundo lugar:
Realizar o exame não afeta o jejum de quem o faz. Já explicamos na resposta à pergunta nº 20710
e 22757 que a visão acadêmica correta é que tocar uma mulher não-mahram não invalida wudu '.
Não é permitido que um homem trate uma mulher não mahram ou vice-versa, exceto em casos de
necessidade, e a necessidade deve ser avaliada de maneira adequada. Não é permitido descobrir
por uma razão ínﬁma ou por uma pequena enfermidade, e não é permitido olhar mais do que o
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local da dor que precisa ser descoberto. E não é permitido que o médico e a paciente estejam
sozinhos. A resposta à pergunta nº 2198 explica o parecer sobre os homens que tratam mulheres.
É haraam que um homem toque uma mulher não-mahram e vice-versa. Colocar luvas torna a
questão menos grave se for essencial para o tratamento.
E Allah sabe melhor.

2/2

