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Editorial

24/S5

Mensagem do Presidente

No ano em que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais completa 37 anos de existência, tenho a 
satisfação de apresentar os resultados dos projetos de pesquisa e artigos científicos produzidos pelos pesquisa-
dores da instituição, discutidos no 4º Fórum Científico da Fhemig.

Este evento, cuja primeira edição remonta a 2009, se tornou um marco da Pesquisa em nossa Fundação, 
permitindo que, periodicamente, os pesquisadores possam apresentar à comunidade científica e discutir os 
resultados dos projetos desenvolvidos em seus grupos de pesquisa.

O crescimento da Pesquisa na Fhemig é fruto do esforço de todos os servidores e permite vislumbrar um 
papel cada vez mais fundamental a ser incorporado como uma atividade tão relevante quanto a assistência e o 
ensino, áreas em que já alcançamos o status de referência nacional.

Nesta trajetória de consolidação da Pesquisa na Fhemig, cumpre-nos registrar e agradecer o apoio constante 
da FAPEMIG, parceira na realização de todas as edições do Fórum Científico, além do seu papel no financia-
mento de projetos de pesquisa, na concessão de bolsas de iniciação científica e na alocação de recursos para o 
Programa de Capacitação de Recursos Humanos.

O tema central do 4º Fórum Científico é “Pesquisa e Qualidade da Assistência à Saúde” e traz diversas 
discussões e oportunidades de reflexão sobre o impacto que a investigação científica pode trazer sobre as 
práticas assistenciais, com o objetivo de aprimorá-las, produzindo melhores resultados para os usuários dos 
nossos serviços.

A discussão de temas como segurança assistencial, acreditação hospitalar, formação de recursos humanos 
para pesquisa é uma necessidade contemporânea e pode trazer subsídios para vencer o desafio de melhorar 
continuamente a qualidade em um ambiente de aumento da complexidade da realidade epidemiológica e dos 
serviços de saúde.

Sabedor de que ainda temos à frente muitos desafios para o desenvolvimento e a consolidação da Pesquisa 
em nossa instituição, cumprimento-os pela participação no 4º Fórum Científico da Fhemig e desejo um excelen-
te resultado para a nossa Fundação.
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