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  MENSAGEM DA PRESIDENTE

A Missão da FHEMIG está focada na prestação de assistência hospitalar de complexidade secundária e 
terciária. Porém esta Missão se completa com a fundamentação no alinhamento e apoio às políticas públicas 
geradas pelo SUS, e na realização de pesquisas e formação de recursos humanos.

O tema central do 6º Fórum Científico da FHEMIG é “Gestão Integrada: Assistência, Ensino, Pesquisa e 
Inovação”. Ciência, inovação e tecnologia configuram-se como dimensões interdependentes e complementares 
e que atingem o ápice da sua significância quando retornam em benefícios para o indivíduo, no nosso caso, em 
melhorias na assistência aos usuários do SUS. Para o pleno funcionamento desta estrutura é essencial a Gestão 
competente e focada na integração pilares supra citados.

Desta forma, pretendemos, a partir da Revista Médica de Minas Gerais, tornar cada vez mais pública a nossa 
produção científica, objetivando mais integração entre as Unidades da Rede FHEMIG, os nossos servidores e 
as instituições parceiras.

Neste Suplemento tenho a satisfação em divulgar os resultados dos projetos e artigos científicos produzidos 
pelos pesquisadores da instituição e que serão apresentados no 6º Fórum Científico da FHEMIG. Compõe 
este Suplemento 38 artigos na íntegra e 80 resumos produzidos nas unidades da Rede FHEMIG ou com a 
participação de servidores da instituição. Esta seleção foi feita com base na revisão criteriosa de todos os 
estudos pelos revisores da Comissão Científica.

Espero que este suplemento e que as discussões do Fórum Científico sejam úteis para a educação permanente 
dos nossos servidores, bem como para todos os que participam de forma direta ou indireta na prestação de 
serviços à assistência do cidadão,fazendo-os refletir sobre a prática do dia a dia e buscar novas formas de 
intervenção na assistência clínica e na gestão de processos da FHEMIG.
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