
  
V Congresso Paulista de Clínica Médica 

  
Nos dias 9,10 e 11 de Outubro de 2004, em Santos (SP), a Regional São Paulo da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica realizou com sucesso o V Congresso Paulista de Clínica Médica, que teve como tema 

central a Saúde na Terceira Idade. 

  
Em seu discurso, o dr. José Luiz do Amaral demonstrou sua satisfação em representar o presidente da 
Associação Médica Brasileira, dr. Eleuzes de Paiva, e de estar na abertura do V Congresso Paulista de 

Clínica Médica. Falou do Movimento de Resgate da Dignidade e do importante papel que o clínico geral tem 
nessa luta e no atendimento ao paciente. 

  
Em seguida, o dr. Antonio Carlos Lopes expressou sua satisfação em participar de mais uma atividade 

regional da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, relembrou a história da sociedade, fundada em meio ao 
descrédito e que, hoje, conta com 11 mil sócios e se compara às melhores sociedades médicas do país. 

Também falou da luta da classe médica para resgatar sua dignidade e melhorar suas condições de trabalho. 
Parabenizou os organizadores pelo sucesso do Congresso, que contou com uma programação abrangente e 

de qualidade. 
  

O dr. Abrão José Cury Jr falou da honrosa tarefa de coordenar o congresso, agradeceu a presença dos 
congressistas, o trabalho das empresas de apoio e o suporte fundamental dos laboratórios.  

  
Finalmente, o dr. Luiz Alberto Barreto parabenizou o dr. Antonio Carlos Lopes pelo título de médico do ano, 
agradeceu o apoio de todos, homenageou colegas de profissão que o inspiraram e deu as boas-vindas aos 

congressistas. 
   

No dia 10, domingo, foi realizada uma palestra sobre Qualidade de Vida aberta ao público e aos 
acompanhantes de congressistas. A nutricionista Rosana Perin mostrou os alimentos que ajudam a manter 

uma boa saúde. As fisioterapeutas Patrícia Alves, Mirian Alves Serruya, Andréia Cristina de Oliveira e 
Vanessa Banzato falaram de RPG, Pilates e Reabilitação Cardiorrespiratória. e a psicóloga Valéria Lucarelli 
Mocellin tratou de Estresse e Depressão. A palestra foi um sucesso de conteúdo e de público, que mostrou-

se muito valorizado pela SBCM/SP.  

 
No dia 9 de Outubro, às 19h30, no próprio Mendes Convention, foi realizada a cerimônia de abertura, 
formaram a mesa Tomas Edward Rune Soderberg, Secretário Municipal de Saúde de Santos, José 
Luiz do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, dra. Laura Ward, Coordenadora da 
Comissão Científica do Congresso, dr. Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica, dr. Luiz Alberto Barreto, Presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica, dr. Abrão José Cury Jr, coordenador do Congresso, e Persio Benitez, presidente da 

Associação Médica de Santos (na foto, esquerda para a direita). 
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