
Editorial

20/3-S4

UMA PUBLICAÇÃO DA Associação Médica de Minas 
Gerais – AMMG • Conselho Regional de Medicina de 
Minas Gerais – CRM-MG • Cooperativa Editora e de Cultura 
Médica Ltda. – Coopmed • Faculdade de Ciências Médicas 
de Minas Gerais – FCMMG • Faculdade de Medicina da 
UFMG – FM/UFMG • Federação Nacional das Cooperativas 
Médicas – Fencom • Secretaria de Estado da Saúde de 
Minas Gerais – SES/MG • Secretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte – SMSa/BH • Sindicato dos Médicos do 
Estado de Minas Gerais – Sinmed-MG • Unimed-BH Coope-
rativa de Trabalho Médico Ltda – Unimed-BH.

Diretoria Executiva do Conselho Gestor

Francisco José Penna - Presidente •  
Helton Freitas - Diretor Financeiro •  
Marcelo Gouvea Teixeira - Diretor de Relações Institucionais • 

Conselho Gestor

Amélia Maria Fernandes Pessôa (Sinmed-MG) • Antônio 
Carlos Martins Guedes (Coopmed) • Ciro José Buldrini 
Filogônio (Fencom) • Cláudio de Souza (CRM-MG) • 
Francisco José Penna (FM/UFMG) • Helton Freitas 
(UNIMED-BH) • Marcelo Gouvea Teixeira (SMSa-BH) • 
José Côdo Albino Dias (AMMG) • Lucas Viana Macha-
do (FCMMG) • Nery Cunha Vital (SES/MG) • 

Editor Administrativo 
Maria Piedade Fernandes Ribeiro Leite

Secretária  
Suzana Maria de Moraes Miranda

Normalização Bibliográfica 
Maria Piedade Fernandes Ribeiro Leite 

Projeto gráfico: José Augusto Barros

Produção Editorial: Folium

Tiragem: 1.600 exemplares

Indexada em: LILACS – Literatura Latino-Americana 
em Ciências da Saúde; PERIODICA - Indice de Revistas 
Latinoamericanas; LATINDEX - Sistema Regional de In-
formación en Linea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe y Portugal.

Versão online: http://rmmg.medicina.ufmg.br/

Início da Publicação: v.1, n.1, jul./set. 1991

Correspondências e artigos

Revista Médica de Minas Gerais 
Faculdade de Medicina da UFMG  
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – Sala 12
30130-100 – Belo Horizonte. MG.Brasil
Telefone: (31) 3409-9796
e-mail (artigos): editoria.rmmg@medicina.ufmg.br
e-mail (correspondências):  
secretaria.rmmg@medicina.ufmg.br

O conteúdo editorial deste suplemento é de 
responsabilidade da FHEMIG

Mensagem do Presidente

No setor de saúde, a incorporação de novas tecnologias de forma cada vez 
mais acelerada, modificando as práticas assistenciais, e as demandas crescentes 
face a alteração do perfil demográfico e epidemiológico da população, tem for-
çado a busca, cada vez maior, por eficiência do sistema de saúde e a efetividade 
nos processos de gestão no âmbito das instituições.

No campo da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Governo do Estado de Minas 
Gerais tem envidado esforços crescentes, com aumento substancial de investi-
mentos – incremento de aproximadamente 13 vezes no período de 2003 a 2009. O 
empreendimento de diversas iniciativas tais como o Projeto Estruturador Rede de 
Inovação Tecnológica, o incentivo e apoio à formação e fortalecimento de Redes 
de Pesquisas, o suporte a proteção a propriedade intelectual pelo incentivo à 
estruturação de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT - no âmbito das institui-
ções de pesquisa do Estado, o PPSUS, tem transformado Minas num ambiente 
fértil para a produção do saber e amigo do empreendedorismo inovador.

A FHEMIG se insere neste contexto com o desenvolvimento e a incorporação 
de ferramentas que visam aumentar a qualidade de sua assistência, alinhada às 
demandas do SUS, aprimorar a gestão e fomentar a pesquisa e inovação. Estes 
avanços, direcionados por um planejamento estratégico, envolvem a implantação 
de protocolos clínicos padronizados, a implantação do Sistema Integrado de 
Gestão Hospitalar, a contratualização com os gestores do SUS, o estabelecimento 
da Política de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a criação do NIT, a implantação 
do processo de acreditação hospitalar, do observatório de custos, dentre outros. 

Com o MG Transplantes e 21 unidades assistenciais, sendo 3 delas hospitais 
de ensino, a FHEMIG desponta no cenário nacional como grande centro para o 
desenvolvimento de pesquisas, geração de conhecimentos e novas tecnologias 
na área da saúde. A riqueza de recursos humanos, somada ao expressivo volume 
de atendimentos realizados nas mais diversas especialidades, configura uma 
oportunidade ímpar de produzir ciência e inovação na área da saúde. Tudo isto 
retorna, em última instância, em melhora da qualidade de vida do povo mineiro.

Essa vocação para a pesquisa se traduz nos números: A produção científica 
da FHEMIG deu um salto de mais de 167% de 2008 para 2009. Em 2009, a FHEMIG 
ocupou nada menos do que a 5ª colocação em termos de número de pesquisas 
envolvendo seres humanos no Estado de Minas Gerais, ficando atrás apenas de 
quatro grandes universidades. Para coroar este avanço, tivemos a satisfação de 
registrar mais de 270 trabalhos aprovados para serem apresentados durante o 2º 
Fórum Científico da FHEMIG. Os resultados demonstram que a atividade de pes-
quisa e inovação está se consolidando na instituição, e certamente ainda temos 
muito a avançar.

É nesse espírito de alegria, comprometimento e colaboração que dou-lhes as 
boas vindas a mais uma edição do Fórum Científico da Fhemig.

Antônio Carlos Barros Martins
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