DISCURSO MARIA DO CARMO

Boa noite a todos! Cumprimento a mesa nomeando a Dra. Maria Inês,
presidente desta casa, Associação Médica de Minas Gerais.
A pediatria surgiu como especialidade há mais de um século, com a
consciência de que os problemas de saúde das crianças são diferentes
dos adultos. Como pediatras, temos o domínio do conhecimento sobre a
saúde de todas as faixas etárias, possibilitando a avaliação da saúde
geral, crescimento, desenvolvimento físico, mental e psicológico.
Buscamos que nossos pacientes tenham a oportunidade de atingir o
pleno potencial como adultos.
As influências ambientais, sociais e políticas tem grande impacto sobre
a saúde e o bem estar da criança e de suas famílias.Em 1959, as
Nações Unidas publicaram a “Declaração dos Direitos da Criança” com
a presunção universal de que elas tem necessidades e direitos
fundamentais, onde quer que elas estejam. Quanto mais destituídas de
direitos é uma população, maior é a necessidade da atuação do
pediatria. Devemos buscar medidas protetivas para os nossos
pacientes, garantindo a promoção da saúde.
A consulta pré-natal com o pediatra é uma conquista, ainda não
globalizada. É uma forma de iniciar uma interação desde a vida
intrauterina e a compreender a dinâmica familiar, a qual pode interferir
na saúde da criança. O aleitamento materno deve ser valorizado, assim
como a licença maternidade e paternidade, garantindo a formação de
um triângulo de relacionamento familiar. Os novos tempos trazem
diferentes conformações familiares, as quais devem ser respeitadas e
compreendidas.
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP)tem o papel de reforçar a
importância de promover a saúde mental, a maior interação familiar, as
brincadeiras, o sono saudável e a leitura, como forma de estimular o
desenvolvimento adequado.
No Brasil, a mortalidade infantil aumentou nos últimos anos, doenças
infectocontagiosas tem ressurgido. Este momento é oportuno para
refletir sobre quais são as intervenções necessárias. As populações
mais pobres são mais propensas a sofrer privação material e ter saúde
precária, a serem vítimas da violência e no futuro se tornarem adultos
desfavorecidos e a sofrer outros desfechos desfavoráveis.Precisamos

ter a consciência da importância do papel do pediatra. A SMP vem
atuando de forma expressiva na capacitação, atualização, educação
continuada e defesa profissional.
Desejamos que nossas crianças sejam defendidas e apoiadas pela
sociedade. Temos a esperança de que o futuro possa ser melhor e uma
visão positivista de que a nossa especialidade seja mais valorizada. É
importante refletir sobre as questões profissionais, como a remuneração
e a oportunidade de garantir uma boa formação e atualização para os
nossos colegas.
Os últimos três anos de gestão foram de muito trabalho e empenho de
toda a equipe. A secretária, Janete, e as funcionárias Fabiana e
Bethânia, do Centro de Treinamento da SMP trabalharam à todo vapor!
Agradeço à todas elas pelo profissionalismo e apoio e em especial aos
sócios que nos apoiaram incondicionalmente.
Estou aqui com muito prazer, em um momento muito especial, para dar
boas vindas à nova Diretoria, mas antes é necessário demonstrar a
minha gratidão aos nossos companheiros de Diretoria Executiva da
gestão 2016-2018. Afinal para se escrever o futuro é importante
reconhecer as coisas boas do passado e sempre festejar o presente.
A gestão me trouxe muita alegria e sentirei saudades! Por este motivo,
cito um trecho de Guimarães Rosa:
“Deus nos dá pessoas e coisas,
para aprendermos a alegria...
Depois, retoma coisas e pessoas
para ver se já somos capazes da alegria
sozinhos...
Essa... a alegria que ele quer”
Finalizo, então, dizendo um “Muito Obrigada” à todos por eu ter tido a
oportunidade de sentir alegria e ser feliz!

