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Quando se escolhe ser profissional da saúde, especialmente a de Medicina, 

optamos por um amor profundo pelo ser humano, uma dedicação intensa ao 

aprendizado que tem em vista salvar vidas. É uma opção solene, estudar e 

aprender permanentemente, pelo resto das nossas vidas, tendo como foco 

melhorar o atendimento ao paciente que nos procura. O médico moçambicano 

revê-se, nitidamente, neste paradigma. 

Num momento em que a humanidade enfrenta a pandemia do Coronavírus, uma 

emergência que nos recorda a Aldeia Global em que vivemos, pela velocidade, 

sem precedentes, com que se propaga e pela forma indiscriminada em que nos 

afecta, celebra-se, hoje, 28 de Março de 2020 o Dia do Médico.    

Assinalamos a efeméride num contexto em que à escala planetária, travamos 

uma luta titânica contra esta pandemia (Covid-19) que mais do que pôr em 

causa os ganhos alcançados, mostra que a nossa sobrevivência como espécie 

humana, reside na nossa coesão, cooperação, interajuda e solidariedade.                   

 



Nesse esforço ingente que fazemos, a classe médica tem assumido a dianteira, 

relevando os sublimes valores que a caracterizam, colocando, acima de 

quaisquer interesses inerentes ao ser humano, a vida e a saúde dos seus 

pacientes e da sociedade, em geral.  

Com a emergência do COVID -19 é a classe médica que juntamente com outros 

profissionais da saúde, quais defensores da vida, se desdobram em intervenções 

e consentem imensuráveis sacrifícios, com amor e dedicação mantêm intacto o 

nosso supremo valor, a vida, honrando, o Solene Juramento de Hipócrates.                        

Como sociedade e Governo, neste dia especial, rendemos a nossa homenagem à 

classe médica e, através dela, a todos os profissionais de saúde que nesta 

complexidade, plena de riscos, tudo fazem para que o nosso Sistema de Saúde 

seja acessível e à altura das necessidades dos que dele precisam e dependem.  

Bem-haja os Médicos Moçambicanos! 

 

Filipe Jacinto Nyusi 

Presidente da República de Moçambique 


