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Maimônides“ ”
O médico, filósofo e teólogo Moshé
(Moisés) Ben Maimón, conhecido
entre os muçulmanos como Abu
Imram Musa ben Maimum Ibn Abdalá
e entre os cristãos por Maimônides,
nasceu em 1135 (4895 no calendário
judaico) em Córdoba, na atual Espanha.
A cidade era então um admirável
centro da cultura medieval. Contava
com oitenta colégios, três universi-
dades e uma grande biblioteca. Nela
conviviam harmoniosamente o que de
melhor havia no Cristianismo, no Ju-
daísmo e no Islamismo. 
Filho de uma família culta, Maimô-
nides dominou cedo as matemáticas,
astronomia, filosofia e a medicina.
Em 1148, o sul da Península Ibérica
foi conquistado pelos Almohads, seita
de muçulmanos intransigentes, o que
obrigou judeus, cristãos e mesmo mu-
itos muçulmanos a emigrarem para
escapar a perseguições políticas e
religiosas. A família de Maimônides
emigrou primeiramente para Almería,
na própria Península Ibérica, depois
para Fez, no atual Marrocos, Palesti-
na e finalmente Egito.
Em 1187, Maimônides tornou-se mé-
dico do poderoso sultão Saladin, de-
pois de ter escrito uma série de obras
de grande importância para a filoso-
fia, para a medicina e para a cultura
judaica de seu tempo. Faleceu em
1204 (4965, no calendário judaico) e
seus restos mortais foram trans-
ladados para Tiberiades, na atual
Israel.
Atribui-se a este filósofo uma como-
vente obra chamada “Oração do Mé-
dico”, monólogo dirigido ao Criador,
no qual o suplicante pede serenidade,
amor à verdade, capacidade de ajudar
a todos e infinita vontade de aumen-
tar seus conhecimentos na Arte Médica:

“Ó Deus, Tu formaste o corpo
do homem com infinita bonda-
de; Tu reuniste nele inume-
ráveis forças que trabalham
incessantemente como tantos
instrumentos, de modo a pre-
servar em sua integridade esta
linda casa que contém sua alma
imortal, e estas forças agem
com toda a ordem, concordân-
cia e harmonia imagináveis. Po-
rém se a fraqueza ou paixão vi-
olenta perturba esta harmonia,
estas forças agem umas contra
as outras e o corpo retorna ao
pó de onde veio. Tu enviaste ao
homem Teus mensageiros, as
doenças que anunciam a apro-
ximação do perigo, e ordenas
que ele se prepare para superá-
las. 
A Eterna Providência designou-
me para cuidar da vida e da sa-
úde de Tuas criaturas. Que o
amor à minha arte aja em mim o
tempo todo, que nunca a avare-
za, a mesquinhez, nem a sede
pela glória ou por uma grande
reputação estejam em minha
mente; pois, inimigos da verda-
de e da filantropia, ele poderiam
facilmente enganar-me e fazer-
me esquecer meu elevado obje-
tivo de fazer o bem a teus filhos. 
Concede-me força de coração

e de mente, para que ambos
possam estar prontos a servir
os ricos e os pobres, os bons e
os perversos, amigos e inimi-
gos, e que eu jamais enxergue
num paciente algo além de um
irmão que sofre. Se médicos
mais instruídos que eu deseja-
rem me aconselhar, inspira-me
com confiança e obediência
para reconhecê-los, pois notá-
vel é o estudo da ciência. A nin-
guém é dado ver por si mesmo
tudo aquilo que os outros vêem. 
Que eu seja moderado em tudo,
exceto no conhecimento desta
ciência; quanto a isso, que eu
seja insaciável; concede-me a
força e a oportunidade de sem-
pre corrigir o que já adquiri,
sempre para ampliar seu domí-
nio; pois o conhecimento é ilimi-
tado e o espírito do homem tam-
bém pode se ampliar infinita-
mente, todos os dias, para enri-
quecer-se com novas aquisi-
ções. Hoje ele pode descobrir
seus erros de ontem, e amanhã
pode obter nova luz sobre aqui-
lo que pensa hoje sobre si mesmo.
Deus, Tu me designaste para
cuidar da vida e da morte de
Tua criatura: aqui estou, pronto
para minha vocação.”



Há cerca de 3 anos,
um grupo de
oftalmologistas
brasileiros de
confissão
israelita
iniciou uma
sistemática de
encontros que
aconteciam nos
congressos
anuais do
Conselho Brasileiro
de Oftalmologia.
Este grupo passou a
se denominar de grupo
“Maimônides”, em
homenagem ao
filósofo, teólogo e
médico judeu da
Idade Média. 
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PRÊMIO MAIMÔNIDES
Para que esses encontros conotação
maior do que reuniões sociais, pas-
saram a premiar o aluno do Curso de
Especialização credenciado pelo CBO
com a maior média na Prova Nacional
de Oftalmologia que tivesse obtido a
melhor nota daquele ano com um es-
tágio em centro de referência em

oftalmologia em Israel. Este prêmio é
patrocinado por Cláudio Lottenberg,
que conferiu a ele o nome de Beca
Marcos Lottenberg, em homenagem a
seu pai. A proposta é de proporcionar
uma aproximação entre a nossa oftal-
mologia e Israel, um dos países que
mais investe em pesquisa e desenvol-
vimento. 
“A Tzedaká é um dos valores de maior
significado para o judaísmo. Seu sen-
tido mais amplo encontra apoio na
justiça social que hoje se materializa
por meio da inclusão. Em outras pala-
vras, praticar Tzedaká não é praticar
caridade e sim exercer justiça social.
A presença judaica em nosso País
resulta em inúmeras iniciativas dentro
desta perspectiva, que atua tanto na
educação quanto na saúde e na ali-
mentação. Varias instituições judaicas
respondem por este tipo de ação e é
muito comum encontrarmos nas pas-

sagens judaicas algum traço de
Tzedaká. Incorpora-se a prática do ju-
daísmo praticar-se Tzedaká e este ter-
mo se confunde, hoje, com a vida de
todo Judeu. Por esta razão que, em
inúmeros setores de nosso País, en-
contram-se iniciativas que contem-
plam programas sociais mantidos por

membros da comunidade
judaica”, declara Claudio
Lottenberg.
Em 2007, a vencedora foi
Melissa Manfroi Dal Pizzol,
do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, que faz
um relato de sua expe-
riência:
Cláudio Lottenberg, presi-
dente do Hospital Israelita

Albert Einstein, e o oftal-
mologista carioca Sérgio
Kandelman viabilizaram
minha ida a Israel como

vencedora do prêmio anual “Maimô-
nides”, que constitui em quatro se-
manas de estágio, entre os meses de
julho e agosto, no Barzilai Medical
Hospital, na cidade de Ashkelon, sob
tutela do chefe do serviço de oftal-
mologia Shmuel Levartovsky. O patro-
cínio da viagem é em memória de
Marcos Lottenberg e a estadia em
Israel é patrocinada em memória de
Chaia e Luba
Kandelman.
Fui pega de sur-
presa, após os
resultados da
prova recebi uma
ligação de meu
professor per-
guntando se eu
estava com o
passaporte em
dia, estranhei
a pergunta e

Sérgio Kandelman (Brasil), Marcelo (Israel), 
Melissa Dal Pizzol (Brasil) e Eyal (Israel) em um congresso 

de catarata e cirurgia refrativa em Jerusalém
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Dr. Cláudio Lottenberg



esta experiência.
Tive uma recepção maravi-
lhosa. Toda equipe foi muito a-
tenciosa, eu tinha ouvido falar
que o israelense era fechado,
até mesmo pela questão das
guerras e da tensão do dia-a-
dia, mas me surpreendi, todos
foram muito receptivos, se pre-
ocupavam comigo, faziam ques-
tão de, além do currículo do

estágio em si, me levar para
conhecer o país, lugares his-
tóricos, restaurantes com as

comidas típicas e tudo mais.
Muita coisa me impressionou em
Israel. Vi que é um país com muita
tecnologia, sem pobreza e onde as
coisas funcionam, principalmente a
saúde, que é estatal e bem organi-
zada, não há filas e todos são aten-
didos. O que mais me fascinou foi a
diversidade cultural e geográfica,
além de vivenciar a força das tradi-
ções, como o Shabat e as festas judai-
cas junto com os israelenses. Também
tive oportunidade de conviver com os
israelenses, viver como eles, entender
porque as coisas são como são. Pude
perceber que os 3 anos obrigatórios
no serviço militar fazem muita dife-
rença: enquanto aqui entramos na
faculdade com 17 ou 18 anos, lá eles
só pensam nisso depois dos 21, com
mais maturidade e certeza da escolha
que está fazendo. Notei também que
eles levam suas responsabilidades
muito a sério, casam cedo e tem vá-
rios filhos. 
Também me senti
muito segura. O
aparato de segu-
rança, que num
primeiro momento
parece ser um po-
uco opressivo, na
verdade é neces-
sário e passa a ser
incorporado pelas
pessoas, mais ain-
da, passamos a
sentir falta se ele

ainda brinquei com ele perguntando
para onde iriam me mandar, a
resposta foi: “Tu vais para Israel!”
Fiquei muito feliz. Na verdade a ima-
gem que eu tinha de Israel é a ima-
gem que a media brasileira transmite:
conflitos, violência, guerras, mas co-
mo tenho amigos na comunidade ju-
daica e convivi com muitos profes-
sores e médicos judeus, sabia que não
era bem assim. Alguns de meus ami-
gos e familiares ficaram com um po-
uco de medo, me questionaram se eu
não podia trocar e fazer o estágio em
outro lugar, mas eu nem pensei nisso,
estava motivada e curiosa para viver

não existe. 
As condições de trabalho eram óti-
mas e as pessoas muito competentes
e preocupadas com o meu apren-
dizado. Todos se preocupavam se eu
estava à vontade, entendendo tudo e
isso me estimulou muito. Pude ver
vários aspectos da área da medicina
num país como Israel. Percebi como a
religião influencia o dia-a-dia, por
exemplo na questão de doação de
órgãos, no caso da minha área, a do-
ação de córneas, onde as leis judaicas
são extremamente rigorosas, fazendo
com que os médicos tenham que
trabalhar com alternativas diferentes
do Brasil. Pude vivenciar os dois lados
da moeda, pois como Ashkelon fica
perto de Gaza, pude atender paci-
entes árabes palestinos que vinham
se tratar no Barzilai. Com este público,
tive contato com doenças raríssimas,
que só tinha visto em livros ou pela
internet, pois são casos específicos,
que tem influência geográfica e mu-
itas vezes hereditárias, que ocorrem
em comunidades onde existe, durante
gerações, o casamento entre pessoas
da mesma família, o que é comum
entre os árabes. Foi muito interes-
sante.

Em 2008, o vencedor do Prêmio
Maimônides foi Rodrigo Sanches
Oliveira, aluno da Sociedade Benefi-
ciente Santa Casa de Campo Grande•
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Equipe do Serviço de Oftalmologia 
do Barzilai Hospital- Ashkelon Israel e a visitante brasileira

Levartovsky, chefe do Serviço de Oftalmologia 
do Barzilai Hospital e Melissa Dal Pizzol no bloco cirúrgico

“Muita coisa me
impressionou em
Israel. Vi que é um
país com muita
tecnologia, sem
pobreza e onde 
as coisas funcionam,
principalmente 
a saúde, que é estatal
e bem organizada, 
não há filas e todos
são atendidos.”
Melissa Manfroi Dal Pizzol

{




