
Homenagem 

Discurso do presidente do Cremesp em homenagem aos médicos 

paulistas que atuam na profissão há mais de 50 anos. A solenidade, 

em alusão ao Dia do Médico – comemorado em 18 de outubro –, foi 

realizada em 5/11/2014, na Capital paulista. 

 

“É com alegria, orgulho e admiração que parabenizo aos senhores e às 

senhoras pela belíssima trajetória construída em 50 anos de Medicina.  

Completar meio século de profissão sem uma só falta ética é feito digno de 

destaque, em especial nesses tempos em que a indústria de processos judiciais 

prolifera indiscriminadamente; inclusive mantendo plantões às portas de certas 

unidades de saúde para incitar conflitos entre pacientes e médicos. 

A postura irretocável dos senhores e das senhoras é a confirmação de que não 

perdemos (e jamais perderemos) o sonho e o romantismo que nos levaram à 

prática da Medicina. Continuamos honrando o Juramento de Hipócrates, 

imprimindo à relação médico-paciente valores sagrados e consagrados, como o 

humanismo, o amor ao próximo e a dedicação.  

Homens e mulheres como vocês veem os doentes exatamente como eles são: 

pessoas, seres humanos e não um número de leito ou uma fonte de renda. Os 

senhores e as senhoras são exemplos da honradez e lição de vida para todos, 

em particular para as novas gerações.  

Nos olhos de cada um dos presentes a essa singela homenagem está viva a 

chama da transformação, da construção de uma saúde qualificada e universal. 

Isso é compromisso com o próximo, é algo que jamais devemos perder, sob o 

risco de deixar de ser médico de fato.  

Desde sua origem, o exercício da Medicina nos põe frente à imensa 

responsabilidade de zelar pelo bem estar dos cidadãos. Um desafio gigantesco 

em termos de Brasil. Afinal, ainda são incontáveis os obstáculos ao 



desempenho adequado de nosso ofício: escolas formando mal, políticas de 

saúde mambembes, gestão amadora, falta de investimentos e descaso em 

todos os níveis de poder.  

Apesar de enfrentar condições adversas para o exercício da profissão, os 

senhores e as senhoras fazem parte de um valente grupo de médicos que 

construíram a Medicina no Estado de São Paulo e no Brasil, participaram da 

reforma sanitária e da criação do SUS. 

O nosso Estado é um polo de excelência em várias áreas de nossa ciência, 

recebe pacientes de toda a América Latina e de outros continentes, graças a 

médicos como os senhores. 

Parafraseando Érico Veríssimo, tenho convicção que, antes de tudo, a Medicina 

é um ato de amor. Hoje, tenho a honra e a satisfação de parabenizar a esse 

grupo maravilhoso pelas suas admiráveis trajetórias, ancoradas, sem a menor 

dúvida, em um sólido e verdadeiro amor pela Medicina.”  

João Ladislau Rosa  

Presidente do CREMESP 

 

 

 


