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EditORial

A SOPERJ responde com flores
Caros colegas pediatras,

No dia 27 de julho é comemorado o nos-
so dia, o dia do médico pediatra. Recordando 
os fatos das últimas semanas, à primeira vista, 
parece que não fomos presenteados. Um mês 
antes, o bebê carioca Arthur havia sido baleado 
quando ainda na barriga de sua mãe. E uma 
semana antes do nosso dia, os médicos brasilei-
ros foram acusados pelo ministro da saúde de 
fingirem trabalhar. Um mês depois de nascido, 
Arthur falece. Logo depois do dia do pediatra. 

Mas vamos nos aprofundar nos fatos.
No dia 30 de junho, segundo publicado 

no jornal O Globo, “Claudineia foi levada às 
pressas para o Hospital Municipal Dr. Moacyr 
do Carmo, na Rodovia Washington Luís, em 
Caxias, e deu entrada na unidade às 18h02. 
Os médicos não sabiam, até este momento, se 
o bebê havia ou não sido atingido. Chefe da 
equipe médica, a doutora Polliny Batista Pe-
reira estava de plantão desde as 7h. Conta que 
um obstetra auscultou o coração da criança e 
percebeu que esta estava sofrendo, com bati-
mento irregular. A decisão de interromper a 
gravidez foi imediata: às 18h12 a equipe estava 
no centro cirúrgico pronta para a cesariana, fei-
ta em 15 minutos. Sem UTI neonatal, o hospi-
tal não teria condições de manter Arthur vivo 
por muito tempo. Enquanto mãe e filho eram 
atendidos por equipes diferentes, Polliny e Luiz 
Carlos Madriaga, responsáveis pelas remoções 
da unidade, tentavam desesperadamente falar 
com alguma autoridade do Corpo de Bombei-
ros – no primeiro contato, a corporação infor-
mou que a única ambulância com UTI neonatal 
disponível em todo o Estado só poderia chegar 

quatro horas depois. A Secretaria Estadual de 
Saúde tinha três ambulâncias, mas apenas uma 
está operando. Arthur nasceu com muito san-
gue, o dele próprio, que escorria de sua orelha 
direita, dilacerada, de uma ferida grande no 
tórax e da cabeça, atingida superficialmente. 
Os órgãos vitais, para alívio dos médicos e en-
fermeiros envolvidos, estavam intactos. Foi 
sedado com 3 mL de fentanil por hora. Assim 
que o parto foi feito, o médico Luiz Miller, de 
36 anos, especializado em cirurgia geral e on-
cologia, entrou em ação. Ele estava passando 
pela sala de cirurgia, pronto para ir embora. Em 
dias normais já teria saído, mas a última ope-
ração programada naquela tarde atrasou. Sua 
mulher e o filho de quatro anos esperavam o 
médico em casa para jantar. Embora seja cirur-
gião de adultos, não pediatra, ofereceu ajuda: 

- Ao perceber o que estava acontecendo, me 
voltei para a criança. Foi emocionalmente di-
fícil para mim, pois minha esposa está grávida 
com as mesmas 39 semanas. Poderia ser minha 
mulher – disse Miller, que trabalha no hospital 
desde sua fundação, em 2.008: - É uma coisa 
que a gente não imagina que pode acontecer, 
felizmente fiquei até mais tarde naquele dia. 
Primeiro filho, Claudineia tentou engravidar 
durante um ano. Arthur tinha acabado de ser 
recebido pelas pediatras e já estava respirando 
entubado. Seguiu-se um momento de extre-
ma tensão no centro cirúrgico, pois era ne-
cessário drenar os dois pulmões do bebê, um 
deles perfurado pela bala, por causa de uma 
hemorragia, e o outro porque havia ar fora do 
pulmão. Mas só havia um dreno torácico: - Pri-
meiro, colocamos o dreno no tórax esquerdo, 

Dr. Eduardo Macedo, Dra. Jaqueline Miguez Salles , Dra. Glaucia Martins Pereira de Bernardo, Dra. Claudia Teixeira Trannin e Dr. Luiz Miller
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que tinha uma ferida significativa. Então des-
cobrimos que não havia outro dreno. A equi-
pe de enfermagem percorreu o hospital todo 
procurando. Tivemos que improvisar, usando 
um tubo orotraqueal – conta Miller, filho do 
também cirurgião Eugenio Miller, primeiro 
chefe da cirurgia do hospital, onde trabalha 
até hoje: - A gente vê o bebê reagindo, ten-
tando respirar. Não falo isto com orgulho, falo 
com lástima, mas às vezes temos que fazer o 
impensável para salvar a vida de um paciente. 
Nunca drenei alguém tão novo. Na verdade, 
não sei se algum médico já tinha feito isso, é 
uma situação muito rara, típica de medicina 
de guerra. Antes de ser transferido pelo Corpo 
de Bombeiros para o Hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes, a três quilômetros de distância, 
Arthur precisou passar por tomografia torácica 
e craniana, pois o tomógrafo do Adão estava 
com problemas. Também não havia nenhum 
dos 16 leitos de UTI neonatal disponível, mas 
a unidade, referência no atendimento de alta 
complexidade a recém-nascidos, deu um jeito: 
a criança que se encontrava em melhor estado 
de saúde, sem nenhum risco, foi levada para 
a unidade intermediária neonatal, no mesmo 
hospital. E foi assim que, às 23h, o bebê entrou 
no segundo hospital de sua vida: - Imediata-
mente trocamos o dreno que havia sido impro-
visado e já estava obstruído. Foi um trabalho 
incrível feito pela equipe do Moacyr do Carmo. 
Eles conseguiram estabilizar um recém-nascido 

sem os dois pulmões funcionando com grande 
rapidez, mesmo sem equipamento adequado – 
disse o médico Eduardo de Macedo Soares, de 
35 anos, coordenador médico da UTI neonatal 
do Adão Pereira Nunes.”

No dia 10 de agosto, data agendada pela 
SOPERJ para comemorar o dia do pediatra, 
a Sociedade conferiu menção honrosa às três 
pediatras que assistiram ao Arthur na sala de 
parto, ao cirurgião que drenou seu tórax, e ao 
pediatra coordenador médico da equipe da UTI 
neonatal que recebeu o bebê. As pediatras são 
Cláudia Teixeira Trannin, Gláucia Martins Pe-
reira Debernardo e Jaqueline Miguez Salles.

Foi uma cerimônia emocionante para to-
dos. Memorável! Digna e adequada à comemo-
ração do nosso dia.                  

A alegria às vezes vem junto da tristeza, 
mesmo quando o final não é feliz, mas estão 
envolvidos solidariedade e compromisso com a 
vida, que se refletiram no trabalho competen-
te, sério, e porque não dizer, amoroso, destes 
médicos. E, afinal, pudemos comemorar o dia 
do pediatra com orgulho e emoção. 

A SOPERJ responde com flores!

Isabel Rey Madeira
Presidente da SOPERJ

Triênio 2016-2018

Eduardo de Macedo
Chefe da UTI neonatal do Hospital Adão Pereira Nunes. 
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A questão das drogas lícitas e ilícitas deve 
ser tratada como um problema de saú-

de pública e, dessa forma, ser integrada às 
políticas públicas vigentes. As estratégias de 
prevenção dos diversos agravos que acome-
tem os adolescentes, aqui incluídos aqueles 
decorrentes do uso e abuso do álcool, devem 
constar dos programas de saúde pública ado-
tados pelas três esferas de governo – muni-
cipal, estadual e federal. Conforme ampla-
mente divulgado, o álcool é a droga lícita 
mais utilizada pelos adolescentes e jovens 
no Brasil, apesar da Lei nº 9294 de 1996 que 
proíbe a venda e a oferta de bebidas alcoóli-
cas a menores de 18 anos.

A viabilização dos programas de prevenção 
está diretamente vinculada à participação das 
famílias e seus filhos (promovendo o protago-
nismo infanto-juvenil), em todas as etapas do 
trabalho proposto.

Vale ressaltar que os conceitos de preven-
ção e promoção de saúde, muitas vezes, se con-
fundem: na prevenção, o foco são as modifica-
ções do comportamento individual e redução 
dos fatores de risco, configurando o modelo de 
intervenção biomédico; na promoção da saúde 
a estratégia é a da mediação entre as pessoas e 
seu ambiente1. Essas duas abordagens se com-
plementam, e possibilitam, no caso da droga 
lícita – o álcool, o benefício das medidas pro-
postas por ambas as estratégias de intervenção.

O adolescente, pelas características pró-
prias da fase como impulsividade, curiosidade, 
busca da identidade adulta diferenciando-se 
dos pais, o apoio ou a pressão do grupo de pa-
res2 pode ser levado a se expor a situações de 
risco pessoal e social, como o uso abusivo do 

álcool levando a acidentes, violências, morte, 
agravos à saúde a curto, médio e longo prazos, 
mau rendimento escolar e graves conflitos fa-
miliares. 

Para os adolescentes, a ingestão de bebidas 
alcoólicas é envolta por um misto de prazer, 
diversão e pertencimento ao grupo de pares. É 
também utilizada como tentativa de superação 
de situações de conflitos em geral.

Para a prevenção desses eventos, são pou-
cas as intervenções existentes, o que favorece 
a eficácia das campanhas publicitárias que, dia-
riamente e com muita competência, “bombar-
deiam” a sociedade com mensagens explícitas 
do consumo de álcool ligado ao sucesso, ao 
erotismo, de se dar bem na vida...

Na prevenção primária, a divulgação de 
informações é o meio mais conhecido e utili-
zado, não usando o amedrontamento e sim a 
VALORIZAÇÃO DA VIDA como eixo central1. 

Porém, é fundamental que os adolescen-
tes saibam que o abuso do álcool causa graves 
danos ao organismo, sendo que no cérebro 
podem ocorrer diminuição da produção das 
células neurais, aumento da degeneração do 
hipocampo que é a área do cérebro relacionada 
ao armazenamento da memória de longo pra-
zo, segundo pesquisadores do Scripps Research 
Institute3.

Apesar de o conhecimento ser funda-
mental, ele não é capaz de, por si só, mudar o 
comportamento dos adolescentes. Para tanto, 
têm sido usados outros modelos de prevenção 
primária, tais como: fortalecimento de atitudes 
saudáveis, promoção de atividades esportivas e 
culturais, modificação do ambiente e sensibili-
zação de líderes juvenis com o objetivo de que 

se tornem multiplicadores junto a seus pares.
As prevenções secundária e terciária en-

volvem a orientação familiar no tratamento e 
reinserção dos adolescentes dependentes do ál-
cool no seu meio familiar, educacional e social4.

A inexistência de uma política pública 
integrada, contribui para a precariedade das 
ações e propostas visando a implementação de 
medidas preventivas. Mesmo assim, têm sido 
verificadas iniciativas dos setores da saúde e 
educação que ainda não conseguiram mudar 
o quadro epidemiológico no país relativo ao 
problema em questão.

Promover a criação de redes de apoio, in-
tensificar a atenção integral à saúde do adoles-
cente com a atuação qualificada dos pediatras 
e o compromisso dos gestores em estruturar os 
serviços para o acolhimento e atenção a essa 
faixa etária, insistindo na valorização da vida, 
podem ser os diferenciais para a prevenção do 
uso e abuso do álcool pelos adolescentes.  
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Artigo        Dra. Rachel Niskier Sanchez     Agenda SOPERJ 2017

O adolescente e o álcool – essa dupla não é legal
Estratégias para a prevenção
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Artigo        Dras. Alessandra Marques Braga e Monica de Araújo Moretzsohn

Recomendações atuais para o consumo de  
suco de frutas entre crianças e adolescentes

A American Academy of Pediatrics lançou em 
junho na revista Pediatrics as novas dire-

trizes para o consumo de suco de frutas entre 
lactentes, crianças e adolescentes.

O suco de frutas é conhecido como uma 
fonte saudável de minerais e vitaminas, sendo 
de fácil aceitação e palatabilidade pelas crian-
ças. No entanto, a quantidade de açúcar conti-
do nos sucos de frutas contribui para aumentar 
o consumo calórico diário. Dados recentes nor-
te-americanos mostram que crianças de 2 anos 
a adolescentes de 18 anos de idade consomem 
metade da sua cota de frutas diária na forma 
de suco. 

A água é o principal componente do suco 
de frutas seguida de sacarose, frutose, glicose e 
sorbitol. Sucos não contem gordura ou coles-
terol, e, ao menos que a polpa da fruta esteja 
inclusa, também não contém fibras, o que não 
sugere benefícios nutricionais sobre a ingestão 
de frutas in natura para qualquer faixa etária 
pediátrica. A premissa básica contida na Dietary 
Guidelines for Americans, publicada em 2015, é 
focar em alimentos que sejam fontes de fibras, 
vitaminas e minerais, como frutas e vegetais.

A frutose é absorvida por difusão facilita-
da pelos enterócitos e é carreada para a veia 
porta para ser metabolizada no fígado. Toda a 
frutose que entra nos hepatócitos será metabo-
lizada em trioses e fosfato, e o consumo exces-
sivo pode gerar acúmulo desses metabólitos e 
formação de triglicerídeos, levando à esteatose 
hepática gordurosa não alcoólica. 

Sucos de algumas frutas como maçã, tan-
gerina e blueberry contêm flavonoides que 
podem diminuir a atividade de várias enzimas, 
como o citocromo intestinal CYP3A4 e pro-
duzir potenciais interações drogas-nutriente, 
levando ao aumento da biodisponibilidade de 
drogas que são substratos da CYP3A4 como ci-
closporina, tacrolimus, atorvastatina, fenoxi-
fenadina e alguns agentes antivirais. Os sucos 
de cranberry, blueberry e tangerina podem re-
duzir a atividade da CYP2C9, uma isoforma da 
citocromo P450, que catalisa a biotransforma-
ção de drogas como ibuprofeno, flurbiprofeno, 
varfarina, fenitoína e amitriptilina.

A American Academy of Pediatrics orien-

ta que no manejo da gastroenterite aguda 
em crianças pequenas seja utilizada somen-
te a terapia de reidratação oral para reposição 
hidroeletrolítica. Os altos níveis de carboidratos 
contidos nos sucos (11 a 16g por 100g de produ-
to) comparados aos das soluções de reidratação 
oral (2,5 a 3g por 100g do produto) pode exce-
der a capacidade do intestino de absorver car-
boidratos, resultando em diarreia osmótica, dor 
abdominal, distensão e flatulência. Os sucos de 
frutas são pobres em eletrólitos, podendo levar 
as crianças, nesse caso, a quadros de hiponatre-
mia. Ademais, sucos de frutas não pasteurizados 
podem conter patógenos como Escherichia coli, 
espécies de Salmonella e Cryptosporidium, que po-
dem ser nocivos à saúde das crianças, causando, 
por exemplo, a síndrome hemolítico-urêmica. 

Para lactentes, o leite materno é o único 
alimento a ser ofertado às crianças até os 6 
meses de vida. Para as mães que não podem 
amamentar ou optam por não amamentar está 
indicado o uso de fórmulas infantis. Não existe 
comprovação de benefícios nutricionais que 
indique a inclusão de suco de frutas em crian-
ças menores de 6 meses de vida, o que poderia 
elevar o risco de substituição do leite humano 
ou fórmula láctea pelo suco, levando à inade-
quação nutricional e no tocante ao consumo 
de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais 
como ferro, cálcio e zinco.

Segundo as novas diretrizes, deve-se evitar 
o consumo de suco de frutas em crianças me-
nores de 1 ano de idade, devendo ser oferecido 
às crianças pequenas em copos, nunca em ma-
madeiras, e que não seja encorajado às crianças 
carregar mamadeiras ou garrafinhas de suco. 
É desejável que o suco de frutas seja parte de 
uma refeição ou lanche, nunca em substituição 
a uma refeição principal.

Qualquer bebida que é composta por me-
nos de 100% do suco natural da fruta deve 
conter a especificação da percentagem em suco 
contida naquele produto, assim como discrimi-
nar a adição de adoçantes, sabores artificiais e 
fortificantes como vitamina C e cálcio. 

Consumo recomendado de suco de frutas 
nas faixas etárias:

• Crianças pequenas (1 a 3 anos de idade): 

consumo limitado a aproximadamente 
120ml.

• Crianças entre 4 a 6 anos de idade: consu-
mo limitado de 120ml a aproximadamente 
180ml.

• Crianças entre 7 e 18 anos de idade: con-
sumo limitado a aproximadamente 240ml.

Os pediatras, portanto, exercem um papel 
fundamental no cuidado à saúde de crianças e 
adolescentes, orientando as famílias quanto à 
alimentação saudável que garanta adequado 
crescimento e desenvolvimento. O comitê de 
nutrologia da Sociedade de Pediatria do Estado 
do Rio de Janeiro endossa as recomendações da 
AAP de não oferecer suco de frutas a crianças 
menores de 1 ano, optando pela oferta da fruta 
in natura a partir do 6 mês de vida durante a 
introdução da alimentação complementar.
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Artigo Dr. Abelardo Bastos Pinto Júnior e Dr. Abelardo Bastos Pinto Neto 

Prescrevendo natureza – a criança e o meio ambiente.

F ormado pela UERJ na década de 50, o mé-
dico pediatra Naum Podkameni é o nosso 

homenageado desta edição. E motivos não fal-
tam para isso. O trabalho dele na área começou 
com o do Dr. Joaquim Martagão Gesteira, “que 
veio da Bahia para o Rio, a convite do presi-
dente Getúlio Vargas”, na Faculdade Nacional 
de Medicina.

Em 1960, foi para os Estados Unidos, com 
uma bolsa do laboratório Ely-Lilly, e trabalhou 
no Hospital Long Island Jewish, completan-
do, depois, a residência no Hospital Brooklin 
Jewish. Formou-se ainda em Genética, na Uni-
versidade de Harvard. Mesmo convidado para 
trabalhar lá, optou por voltar para o Brasil.

Professor de Pediatria da UFRJ – foi chefe 
do berçário da antiga Thompson Motta e da 
Maternidade Escola da UFRJ em Laranjeiras 
– e da Faculdade de Medicina de Valença, Dr. 
Naum completou 92 anos, 53 deles vividos ao 
lado da mulher, a Dra. Ângela, com quem tem 
três filhos: o David, cirurgião pediátrico e ba-
riátrico, que mora no Arizona; a Sonia, arqui-
teta e mestre em Design pela Universidade de 
Harvard, que mora em Nova Iorque; e a Gisele, 
médica pediatra com especialização em gastro-
enterologia infantil, que está na Filadélfia.

O que os pais devem levar em consideração na 
hora de decidir entre uma babá e a escolinha 
ou creche?

A creche possibilita o desenvolvimento fí-
sico, psicológico, intelectual e social da criança. 
Atende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), portanto tem muito mais con-
teúdo que simplesmente cuidados pessoais e 
de alimentação  além de permitir aos pais um 
acompanhamento formalizado com registros e 
observações do dia a dia, estimulando a criança 
no seu desenvolvimento.

Quais são as vantagens e desvantagens de se 
ter uma babá?

Os tempos mudaram, as exigências tam-
bém e aquela figura que cuidava das gerações 
está em plena extinção, na Europa você só vê 
nos parques os pais ou avós, não existe a babá 
a não ser em famílias temporariamente resi-
dentes oriundas de outros continentes. A qua-
lificação mudou significativamente e tendo em 
vista a desproporcionalidade entre esse fator, a 

segurança, violência e os direitos trabalhistas, a 
relação custo-benefício não é animadora.

E com relação à escolinha/ creche? Quais os 
pontos positivos e negativos?

Pontos positivos da creche: a estimulação 
como referimos no início, física, psicológica, 
intelectual e social da criança; manutenção de 
hábitos saudáveis; segurança na ausência dos 
pais; projeto político pedagógico supervisiona-
do por profissionais de educação e saúde.

Pontos negativos: apesar da necessidade de 
ter as vacinas em dia com o calendário nacional 
de imunizações recomendado pelo Ministério 
da Saúde e pela SBP, a exposição a doenças com 
sistema imunológico ainda imaturo pode re-
presentar risco para saúde do bebê. Outro fator 
frequente é a dependência do bom senso da 
família de não levar a criança doente para o 
convívio com outras, o que nem sempre ocorre 
com justificativas de não poder faltar ao traba-
lho e não ter ninguém para ficar com a criança.

Existe uma idade mínima indicada para que a 
criança possa interagir com outras crianças de 
maneira saudável?

O bebê é passível de estimulação desde ce-
do. Existe uma recomendação de aleitamento 
materno exclusivo até o sexto mês de vida e que 
impediria a entrada na creche. A partir dessa da-
ta embora considere precoce, devido a força de 
trabalho materna, muitos bebês são introduzi-
dos e então podem interagir com outros bebês. 

Para crianças menores, a atenção individual de 
uma babá pode acabar sendo mais proveitosa?

Depende do nível de instrução e qualifica-
ção da babá, e da disponibilidade de um fami-
liar como supervisor.

Os pais precisam fazer algum tipo de período de 

adaptação antes de deixar a criança totalmente 
com a babá?

Dois a três meses geralmente são suficien-
tes para os pais deixarem a criança sozinha com 
a babá, observando seus hábitos, reações e con-
sequências. 

O que os pais devem levar em consideração 
na hora de selecionar a pessoa que vai cuidar 
dos filhos?

Selecionar a babá é uma tarefa muito difícil 
e deve ser muito cuidadosa. A babá deve gostar 
de criança, ter afetividade, comportamento so-
cial, higiene e hábitos saudáveis. Deve estar em 
dia com o calendário nacional de vacinas. Na 
entrevista, o histórico de empregos, frequência, 
motivos de desligamentos, devem ser levados 
em consideração. Quanto mais qualificada, me-
lhor será para o bebê, converse sobre alimenta-
ção, horários, hábitos, lazer, brincadeiras, higie-
ne da criança, observando suas atitudes e seu 
estado de saúde. O uso de câmeras pode ajudar 
na segurança de eventos adversos. Se observar 
mudanças de humor ou alguma forma de agres-
sividade, não deve ser selecionada. Ter noção 
básica de primeiros socorros pode ajudar até a 
chegada dos pais. Outro aspecto importante é o 
comportamento social dessa família, o jeito de 
relacionamento, seus hábitos alimentares e de 
higiene corporal, dental, sua educação, o exem-
plo é o melhor caminho. n
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Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor infantil

Dr. Naum Podkameni

F ormado pela UERJ na década de 50, o 
médico pediatra Naum Podkameni é o 

nosso homenageado desta edição. E motivos 
não faltam para isso. O trabalho dele na área 
começou com o do Dr. Joaquim Martagão 
Gesteira, “que veio da Bahia para o Rio, a 
convite do presidente Getúlio Vargas”, na 
Faculdade Nacional de Medicina.

Em 1960, foi para os Estados Unidos, com 
uma bolsa do laboratório Ely-Lilly, e trabalhou 
no Hospital Long Island Jewish, completan-
do, depois, a residência no Hospital Brooklin 
Jewish. Formou-se ainda em Genética, na Uni-
versidade de Harvard. Mesmo convidado para 
trabalhar lá, optou por voltar para o Brasil.

Professor de Pediatria da UFRJ – foi chefe 
do berçário da antiga Thompson Motta e da 
Maternidade Escola da UFRJ em Laranjeiras 
– e da Faculdade de Medicina de Valença, Dr. 
Naum completou 92 anos, 53 deles vividos ao 
lado da mulher, a Dra. Ângela, com quem tem 
três filhos: o David, cirurgião pediátrico e ba-
riátrico, que mora no Arizona; a Sonia, arqui-
teta e mestre em Design pela Universidade de 
Harvard, que mora em Nova Iorque; e a Gisele, 
médica pediatra com especialização em gastro-
enterologia infantil, que está na Filadélfia.

 
O que o levou a ser Pediatra?
R: Interesse, desde a infância. Fui uma crian-
ça fracote, com resfriados e alguns problemas 
pulmonares. Não era tão cheio de energia co-
mo outras crianças do meu grupo, às vezes não 
acompanhava o pessoal. Mas não era de ficar 
em casa, não. Estava sempre pela rua, brincan-
do, me divertindo. Mas ia ao médico e me ad-
mirava com a forma com que me atendiam, me 
tratavam. Tinha um respeito muito grande por 
aquela pessoa que se preocupava em melhorar 
a vida dos outros. Esse foi o motivo para eu ser 
um Pediatra.

Cite um momento pessoal marcante na 
Pediatria.
R: Não existe um momento. A carreira toda é 

marcante, medida em que fui descobrindo as 
maneiras de curar doenças.

Quem o inspirou na Pediatria?
R: Os médicos que me atendiam na infância. 
Quando fui prestar vestibular escolhi a Medi-
cina, pois não havia outro caminho para mim.

Qual a qualidade indispensável a um 
médico?
R: Ele precisa querer sempre melhorar o próxi-
mo, ser sensível e muito agradável.

Um filme inesquecível?
R: Eu gosto de todos os filmes em que haja uma 
perseguição. Filmes de ação. Gosto também de 
filmes de guerra, com histórias reais e que mos-
tram o quanto somos todos iguais.

Um livro inesquecível?
R: “Use your brain to change your age”, do Dr. 
Daniel G. Amen. Já li, reli, e leio sempre que 
posso. Também gosto de ler a Bíblia.

Sua comida preferida?
R: Peixe. Eu recomendo. Também como carne 
vermelha, e gosto de frutas, verduras. Mas pei-
xe é uma comida que eu recomendo.

Sua bebida preferida?
R: Água, até porque nós somos 60% de água. 
E gosto de chá e de mate.

Qual o seu tipo de música favorito?
R: Todos, sem exceção.

Praia ou serra?
R: Mil vezes praia.

Uma viagem inesquecível?
R: Todas as viagens que fazemos são provei-
tosas. Mas destaco uma a Israel, quando rea-
lizamos o Bar Mitzvá do meu filho David. 
Ficamos na casa de amigos que conhecemos 
no Brasil, quando eles vieram aqui trabalhar 
e se hospedaram na nossa casa. Essa viagem a 
Israel foi marcante, pois a cerimônia representa 
o início da fase adulta para os meninos da reli-
gião judaica. Fomos eu, minha mulher Ângela 
e nossos filhos David, Sônia e Gisele.

Algum personagem ou herói preferido 
na infância?
R: Não me recordo de um em especial.

Time de futebol?
R: O Flamengo, a partir de Leônidas.

Algum hobby?
R: Jogar tênis, mas gosto também de futebol 
e de vôlei.

Uma personalidade que admira.
R: Isso é difícil de escolher.

Uma mania.
R: Tomar um cafezinho depois do almoço.

Um motivo de tristeza.
R: Nenhum.

Um motivo de alegria.
R: Estar com a família e com amigos. Nada se 
equivale a isso.

Algum arrependimento?
R: Ter fumado um dia. Mas ter conseguido pa-
rar também é motivo de orgulho.

Dê um conselho aos jovens.
R: Estudem e se dediquem, respeitem pais e 
irmãos e tenham como objetivo conseguir me-
lhorar a sociedade e cooperar para o bem do 
próximo. n

Coluna – Perfil do Pediatra
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