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Últimas Notícias 
 
 CONFERÊNCIA DE LOPES ABRE 1ª JORNADA SERGIPANA DE 

CLÍNICA MÉDICA  
Data: 23/11/2004  
 

ANTONIO CARLOS LOPES 

Lopes é Professor Titular do 
Departamento de Medicina – 
Disciplina de Clínica Médica – da 
Universidade Federal de São Paulo 
e é o fundador da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. É 
também diretor do Departamento 
de Residência e Projetos Especiais 
na Saúde e Secretário Executivo 
da Comissão Nacional de 
Residência Médica do Ministério da 
Educação. Lopes vem se 
destacando no cenário médico 
brasileiro há décadas, como 
educador e cientista. Em 2004, 
nas comemorações alusivas ao Dia 
do Médico, foi homenageado pelo 
Capítulo Brasileiro da Associação 
Médica de Israel (CBAMI), em solenidade realizada no clube 
Hebraica, com o título de Médico do Ano 2004. Durante muitos 
anos foi o editor principal da revista científica da Associação 
Médica Brasileira. 

Lopes é uma figura que se destaca pelo sua bagagem científica,
como autor de diversos livros sobre clínica médica e medicina de 
urgência. Além disso, tem uma paixão incomensurável pelo 
ensino médico e se destaca pelas suas qualidades humanísticas. 
Conheci Lopes em 1994 quando estava na presidência da 
SOMESE e precisava de um nome para fazer a conferencia de 
abertura da programação alusiva à semana do médico. Solicitei 
uma indicação ao pessoal da AMB e ela veio de forma unânime: 
Antonio Carlos Lopes. Ele não pôde vir, é verdade, já havia
assumido outro compromisso. Mas indicou uma pessoa que nunca 
ouvira falar e aceitei de imediato só pela sua indicação. E assim, 
na abertura da semana do médico 2004 ouvimos, extasiados, a 
conferencia de Liberato DiDio, o maior anatomista do mundo, 
denominada “a beleza da medicina e a medicina da beleza” . A 
indicação não poderia ter sido melhor.  

By Lúcio Antonio Prado Dias, vice-presidente da AMB. 
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