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Os "Centros de Atenção Psicossocial" - CAPS, são serviços da Rede de Atenção 

Psicossocial - RAPS abertos, que têm como objetivo auxiliar diariamente pessoas portadoras 
de distúrbios psicológicos. Através do acesso ao trabalho, lazer, revigoramento dos elos 
comunitários e familiares e o cumprimento dos direitos civis, os CAPS oferecem atendimento à 
população, acompanhamento médico e a reintegração dos usuários na sociedade. 

Os "CAPS AD" tratam de usuários com transtornos mentais desenvolvidos em 
decorrência do consumo e sujeição à substâncias químicas (incluindo o álcool), são destinados 
ao atendimento nesta subdivisão. 

A presente propositura representa os anseios de munícipes em denominar o CAPS AD 
II - Jabaquara como CAPS AD II JABAQUARA- Prof Dr. Luiz Miller de Paiva, para homenagear 
o Prof. Dr. Luiz Miller de Paiva, falecido em 07 de janeiro do corrente ano de 2018, que foi 
médico, endocrinologista, psiquiatra e psicanalista; autor de duas dezenas de livros e mais de 
500 artigos científicos publicados no Brasil e exterior. 

Foi diretor e analista didata do Instituto de Psicoterapia de Grupo de São Paulo, e 
professor aposentado da Escola Paulista de Medicina -UNIFESP- onde ministrava aulas de 
Ciência do Comportamento. 

Foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática; diretor da 
Sociedade de Psicoterapia de Grupo de São Paulo e fundador da Associação Brasileira de 
Psicoterapia de Grupo; da Sociedade Pan Americana de Endocrinologia e da Federacion 
Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Foi membro da International 
Psychoanalytical Association; do International College of Psychosomatic Medicine; da World 
Psychiatric Association - Department of Psychosomatic Medicine; da American Psychosomatic 
Society; da American Group Psychotherapy Association; da Japanese Society of 
Psychosomatic Medicine; da Japanese Psychosomatic Society da Deutsche 
Gruppentherapeutischen Gesellschaft. 

Como membro eleito do Instituto de Psicanálise da Alemanha, foi homenageado pelas 
sociedades de psicanálise da Argentina e do Brasil, além de atuar como convidado da 
Faculdade de Medicina da USP no ensino de Criminologia e Sexologia Patológicas. Em todas 
essas sociedades lecionou temas práticos e teóricos. 

Na Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo, constituiu um grupo de ensino 
durante vários anos que mantém atualmente na Clínica Miller de Paiva; um Centro de Estudos 
com encontros semanais sobre temas da Psicanálise, Psiquiatria e Neurociência. 

Sua atividade no campo da Medicina Psicossomática começou com o seu 3º trabalho 
científico em 1943, sobre "Tensão pré-menstrual", após diplomar-se no Serviço Nacional de 
Doenças Mentais e no Serviço de Ginecologia do H.S.J.H. da Lagoa, no Rio de Janeiro. Este 
trabalho foi concluído para tese de livre docência na Escola Paulista de Medicina. Em seguida, 
apresentou no 10º Congresso Panamericano de Medicina, Rio, 1946, as suas pesquisas 
experimentais e clínicas sobre hipertensão arterial, realizadas com o Prof. José Ribeiro do 
Valle, no Instituto Butantã. Desde então, passou a dedica-se à Medicina Psicossomática, 
inicialmente através da Endocrinologia e depois pela Psicanálise. 

Foi um dos primeiros brasileiros a publicar sobre Medicina Psicossomática nos USA, 
Japão e Alemanha e o primeiro no Journal Clinical Endocrinology (USA). Foi o primeiro 



membro eleito da American Psychosomatic Association (USA) e na Japanese Psychosomatic 
Society. 

Diplomou-se pela Endocrine Society dos USA; lecionou Ciência do Comportamento na 
Escola Paulista de Medicina; na Escola de Ciências Médicas da Santa Casa e foi fundador- 
professor de Psicologia Médica na Faculdade de Medicina do ABC. 

Como relator participou em 544 Congressos Nacionais e Internacionais de Medicina 
Psicossomática, Psicanálise, Grupanálise, Endocrinologia, Ginecologia, Reumatologia e 
Psiquiatria, com cerca de 544 trabalhos publicados, 90% sobre Medicina Psicossomática, 
sendo que 53 destes em inglês, 3 em alemão, 1 em japonês, 1 em espanhol, 1 em francês e 2 
em italiano, dois deles laureados. 

Foi fundador das Sociedades de Endocrinologia, Psicoterapia de Grupo e da 
Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, tendo sido vice-presidente da primeira e 
presidente das outras. 

Entre as honrarias e homenagens de cunho científico, podem-se destacar a da 
Faculdade de Medicina de Santo André, Curadoria da Fundação Anchieta, da Sociedade 
Argentina de Psicoterapia de Grupo; Diretoria da Associação Paulista de Medicina, da 
Associação Paulista de Psicoterapia de Grupo do Prof. A.C. Rodrigues indicando-o para 
substituí-lo na Disciplina de Ciência do Comportamento na Escola Paulista de Medicina; foi 
Presidente Honorário do 10º Congresso de Medicina Psicossomática em Buenos Aires e do 
Congresso Brasileiro de Medicina - Psicossomática na Bahia e, Presidente da Sociedade de 
Medicina Psicossomática. 

O Prof. Dr. Luiz Miller de Paiva foi um cidadão que dedicou toda uma vida à medicina, 
em especial à pesquisa e estudos dos distúrbios e transtornos psicológicos e psicossomáticos; 
foi ele um cidadão que viveu intensamente em luta por uma sociedade melhor. 

Assim, pelo exposto, apresento o presente Projeto de Lei e conto com o apoio e 
colaboração. dos nobres vereadores desta Casa para a sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0007/2018 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.camara.sp.gov.br/

