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Mensagem do Presidente

No ano em que completa 35 anos de existência, a FHEMIG se 
consolida como um centro de excelência na assistência, na formação 
de recursos humanos e na pesquisa no Estado de Minas Gerais.

Em suas 21 unidades, agrupadas em complexos assistenciais e 
no MG Transplantes, realiza importante número de atendimentos e 
internações em diversas especialidades e alcança sucessivos recordes 
na realização de transplantes. É hoje a maior instituição na prestação 
de serviços ao Sistema Único de Saúde em Minas Gerais.

Os desenvolvimentos em Ensino, Pesquisa e Inovação na FHEMIG 
acompanham os avanços na assistência, ao mesmo tempo em que 
resultam em novas e mais eficientes práticas aplicadas em benefício 
da população mineira. Desde 2011, caminham dentro do mesma área, 
a Gerência de Ensino e Pesquisa da Diretoria de Gestão de Pessoas, 
propiciando um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações 
integradas para a produção e a disseminação do conhecimento.

No campo do ensino, a Fundação é uma referência no Estado, 
servindo como campo de estágios para cursos de graduação em todas 
às áreas da saúde, recebendo anualmente aproximadamente 5 mil 
alunos de graduação de instituições públicas, filantrópicas e privadas. 

Além disso, é a maior instituição formadora de médicos residentes 
no estado de MG, com 380 vagas de Residência Médica em 13 
hospitais e 48 programas de diferentes especialidades. Um programa 
pioneiro, o Projeto Residente Pesquisador do Hospital Infantil João 
Paulo II é exemplo claro da relevância das iniciativas que aproximam 
o Ensino e a Pesquisa e deverá ser estendido às outras Unidades.

Na área da pesquisa, a FHEMIG vem apresentando um volume 
expressivo de produção científica, sendo a instituição não educacional 
com o maior número de projetos de pesquisa envolvendo seres 
humanos. Conta hoje com mais de 40 doutores e 180 mestres, atuando 
nas diversas unidades assistenciais e em 25 grupos de pesquisa 
credenciados junto ao CNPq. Paralelamente, diversos projetos 
científicos e de apoio à capacitação de recursos humanos tem sido 
desenvolvidos com o valioso apoio da FAPEMIG, através de editais e 
do PCRH (Programa de Capacitação de Recursos Humanos).

Em 2012 está se formando a turma do Mestrado Profissional 
desenvolvido em parceria com UNIMONTES/FAPEMIG. Os projetos de 
todos os alunos foram desenvolvidos dentro das unidades da FHEMIG, 
e têm potencial aplicação direta sobre as práticas.Rev Med Minas Gerais 2012; 22(Supl 2): S1 – S173
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No campo da inovação, a consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica ao longo dos últimos 
anos se traduziu na forma de proteção intelectual de duas marcas e no registro da primeira patente de 
um equipamento médico desenvolvido na FHEMIG em parceria com a UFMG.

Este Fórum é uma ótima oportunidade de apresentar o resultado de todo este processo de 
crescimento e amadurecimento institucional e os 198 trabalhos aprovados, nas mais diversas áreas de 
conhecimento da Saúde, atestam a vitalidade da FHEMIG e renovam o desafio para integrar, cada vez 
mais, as atividades de ensino, pesquisa e inovação.

Diante de uma perspectiva de avanço neste momento de muita alegria no aniversário de 35 anos da 
Fundação, dou-lhes as boas vindas à 3ª edição do Fórum Científico da FHEMIG.

Dr. Antonio Carlos de Barros Martins  
Presidente da FHEMIG


