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Feliz Dia do Pediatra!

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

O que surpreende é que ainda hoje podemos considerar 

que o pediatra é, sobretudo, um idealista. A escolha pela 

especialidade baseia-se em uma crença e em um ideal de 

dedicação. Realmente, o exercício da Pediatria envolve a 

prática diária da verdade, da ética, do compromisso, da 

gentileza, do conhecimento técnico atualizado, da disponi-

bilidade em acolher a criança, o adolescente e sua família, 

entre outras tantas responsabilidades.

Um futuro melhor está diretamente aliado à capacidade da 

nossa sociedade promover as boas práticas dos cuidados 

individuais. Além disso, necessitamos de um apoio governamen-

tal com a implementação das medidas necessárias para que, um 

dia, todas as nossas crianças e adolescentes possam ter o direito 

de serem verdadeiramente Amadas, Cuidadas e Valorizadas.

Percebemos ainda que, em geral, os pediatras desejam 

contribuir para a melhoria de sua comunidade e do mundo 

globalizado. Veja como todo esse sentimento está 

expresso nos depoimentos abaixo! Ao atendermos nossos 

pacientes e suas famílias, nos defrontamos diariamente 

com as deficiências da Saúde Pública e Privada e da 

Educação. Talvez esta seja nossa maior inspiração para 

lutarmos diariamente para a melhoria das condições do 

nosso País.

Feliz Dia do Pediatra! E aguardamos também pelo seu 

depoimento!

Raquel Pitchon dos Reis

Presidente da SMP

“Pediatra é o médico que, ao assistir o paciente, não 

está apenas cuidando de uma pessoa, está planejando 

um futuro saudável para a humanidade.”

Eduardo Tavares

“Ser pediatra é usar de todos os seus sentidos, dedicação 

e conhecimentos atualizados no atendimento das 

crianças.  Estimular a amamentação, alimentação sadia, 

fazendo a vacinação, orientando na prevenção de 

acidentes e respeitando a individualidade de cada uma.”

Fausto Pacheco

“Ser pediatra é ter a oportunidade de lidar com a 

essência do ser humano em seu estado mais puro e 

imaculado, contribuindo na formação e no desenvolvi-

mento das virtudes que direcionam o mundo para o 

caminho do bem.”

Frederico Mitre

“Ser pediatra é ter a oportunidade de, diariamente, no 

convívio com as nossas crianças, aprender e praticar os 

mais belos e verdadeiros sentimentos da vida: amor, 

amizade, sinceridade, honestidade e lealdade.”

Márcio Pablo P. M. Miranda e Vanessa D. Zákia 

Miranda 

“Ser pediatra é, ao mesmo tempo, vocação e uma 

enorme satisfação em acompanhar o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, desde o nascimento até que se 

tornem adultos. E conviver com a grata responsabilidade 

de influir decisivamente para o futuro do país, pela ação 

garantidora de cidadania que a Puericultura possibilita.”

Paulo Poggiali

 “O 'piano da medicina' é, sim, A CRIANÇA! Ela é 

valiosa, frágil e só se expressará na sua essência se 

cuidado por mãos hábeis, no caso, as de pediatras!” 

Meire Lúcia Evangelista Braga

“Ser pediatra é ter o privilégio de conviver com a 

energia genuína da criança e aprender com ela a cada dia. 

Basta saber ouvir.”

Lígia Kleim

“Ser pediatra é um estado de espírito. É ser escolhido 

por Deus, trabalhar com a alma, conviver com anjos.”

Maria Inês Jonas

“Ser pediatra é uma arte, uma arte de cuidar, de lutar 

contra as injúrias que agridem os pequenos pacientes.”

Nelvan Camargo

“Ser pediatra significa ter a oportunidade de partici-

par do fascinante caminho do crescimento e do desenvol-

vimento de uma criança, acompanhando-a desde o 

nascimento até tornar-se adulto, integrado à sociedade.”

Vera Lúcia Venancio Gaspar

“O pediatra é o profissional que cuida daqueles que 

são a 'esperança de todos os dias e promessa da humani-

dade'. Não se limita a cuidar de doenças: a promoção da 

saúde e a proteção das crianças e adolescentes fazem 

parte do seu cotidiano de trabalho.” 

Marislaine Lumena de Mendonça

“Ser pediatra é saber olhar para uma criança e 

conseguir enxergar o que de bom o futuro pode reservar 

para cada um de nós, pois cuidando da criança estamos 

investindo na família e na sociedade. Pensando de forma 

responsável na profissão saberemos cuidar da doença e 

da saúde, nortear caminhos e ao mesmo tempo buscar a 

felicidade no que fazemos.”

Maria do Carmo Barros de Melo

"Compartilhar o cuidado na gestação, desenvolvimen-

to e, principalmente, na construção dos vínculos de um 

novo SER é um privilégio para nós pediatras."

Maria de Lourdes Costa

“Ser pediatra é gostar de crianças e como não gostar? 

Se com 1, 2 anos olham pra gente com um olhar sereno, 

puro e a seguir um sorrisinho de amor à vida, de felicida-

de. Até hoje isso me emociona muito. A criança é sempre 

linda.  Por que me fiz pediatra? Eu era interno no Hospital 

Carlos Chagas, também chamado "de doenças infecto-

contagiosas" (morei lá durante o quarto e quinto anos de 

medicina). Havia enfermaria para crianças e adultos. 

Todas as manhãs eu ia examinar as crianças e, frequente-

mente, uma criança que anteontem estava com o olhar 

triste, abatida, prostrada; já me recebia sentada no berço 

e sorrindo para mim. Eu me encantei com a recuperação 

das crianças e me tornei pediatra e vivo feliz, recebendo 

seus sorrisos e abraços sempre puros. É UMA DÁDIVA!”

Antônio José das Chagas  
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