
Nasceu e cresceu no tranquilo e arborizado bairro da Aclimação, em São Paulo, filho 

e neto de médicos.
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O ambiente calmo e tranquilo do bairro influenciou-o a desenvolver múltiplas atividades 

intelectuais: leitura, ciências e xadrez - foi jogador da equipe do colégio.

Seu interesse pela informática e tecnologia se reflete até hoje em sua atividade 

profissional. 



Formou-se médico pela Faculdade de Medicina da USP em 1991, passando a 

representar a terceira geração consecutiva de médicos na família.



Na Faculdade de Medicina viu crescer sua vocação para o 

uso da tecnologia no cuidado ao próximo.

Foi chefe dos monitores da disciplina de Informática

Médica,  inédita no país na época.

Foi presidente da Liga de Cirurgia Ambulatorial e monitor de 

Neuroanatomia.



Residência Médica em Neurocirurgia

Foi aprovado em primeiro lugar no exame de seleção para Residência Médica 

(Especialização) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o mais 

importante centro de Ensino, Pesquisa e Assistência Médica da América Latina.



Na residência médica iniciou seu interesse pelo estudo da dor.

Foi voluntário por 3 anos na Liga de Cefaléia e Algias Craniofaciais.



Realizou estágio na Central de Dor no Hospital do Câncer - A. C. Camargo.



Após terminar sua especialização, prestou concurso e foi aprovado como médico-

neurocirurgião da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Atualmente atua nos grupos de coluna e dor. 



Realizou aperfeiçoamento em cirurgia endoscópica para o tratamento de hérnia de disco na

Universidade de Munique, Alemanha (Ludwig-Maximilians-Universität München)



Membro da:
American Pain Society 
(Sociedade Americana de Dor)

International Association for the Study of Pain
(Associação Internacional para o Estudo da Dor)



PARTICIPOU DO GLOBAL FORUM SOBRE CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA EM 

COLUNA VERTEBRAL (SMISS GLOBAL FORUM)

APRENDIZADO  E    ATUALIZAÇÃO CONSTANTES.



Em 2002 terminou o curso de pós-graduação, defendendo a Tese de Mestrado: 

“Tratamento dos Craniofaringiomas por Via Transesfenoidal”.

Analisou uma série de pacientes operados por um tumor de difícil tratamento.



PARTICIPOU  DO  CONGRESSO  DA ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DOR EM NEW 
ORLEANS



Foi um dos fundadores e presidente eleito por dois mandatos da Mensa do Brasil, 

entidade que encoraja pesquisas sobre a Inteligência e a Mente.

www.mensa.org.br



Mensa e Inteligência

Referência nacional para o tema Inteligência. 

Entrevistado por várias revistas, jornais, programas de TV e rádio.



Mensa e Inteligência

Em 2003 organizou o encontro Mundial da Mensa no Rio de Janeiro.

Em 2006, em associação com o Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP e a Sociedade Brasileira 

de Neuropsicologia, organizou o primeiro Simpósio Brasileiro sobre Inteligência Humana.



Percorreu o mundo à serviço da mensa



Pioneiro no uso da impressão 3D na programação de cirurgias 
neurológicas



Entrevistado várias vezes a respeito das aplicações médicas da impressão 
3D



Curte o Brasil em cima de uma moto

Ducati Clube de São Paulo



TRABALHA NOS MAIS RENOMADOS HOSPITAIS DE SÃO PAULO

Hospital Sírio Libanês

Hospital Oswaldo Cruz

Hospital Albert Einstein

Hospital Samaritano

Hospital 9 de Julho

Hospital Santa Catarina



Tecnologia e aperfeiçoamento Constante para a longevidade e 

qualidade de Vida
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