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ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO MÁRIO PALMÉRIO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO  
   

Como premissas básicas, as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no MPHU devem promover 

o avanço do conhecimento na área da saúde, respeitando a integridade, o livre consentimento, a 

beneficência e a não maleficência, sempre tendo como objetivo principal a melhoria das condições 

de estadia, atendimento e o tratamento do usuário do MPHU, visando a melhoria dos serviços 

prestados e o avanço do conhecimento na grande área da saúde e outras áreas correlatas, tais 

como a administração hospitalar e todo a complexa rede de serviços envolvida no funcionamento 

de uma unidade de saúde de nível terciário. Já as atividades de formação devem priorizar a 

consolidação do MPHU como um centro formador de profissionais especializados para a área da 

saúde e áreas correlatas. Além disso, as vertentes da pesquisa e do ensino devem buscar melhorar 

a capacitação do corpo de profissionais do MPHU, dos residentes, dos internos e demais alunos que 

realizam parte de sua formação no MPHU, não só pelo desenvolvimento das atividades de pesquisa, 

como também pelo intercâmbio com outras Instituições, participação em eventos científicos, cursos, 

simpósios e outros eventos, possibilitando o aumento da produção científica e do nível de 

capacitação do corpo de colaboradores, o que deve se refletir no aperfeiçoamento do atendimento 

oferecido pelo MPHU à população de Uberaba e região. 

 

Compreendendo a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

meramente a ausência de doença”, como definido pela Organização Mundial da Saúde – OMS [2], 

as atividades de pesquisa devem buscar não só alternativas de tratamento para os problemas de 

saúde mais prevalentes na população, como também conduzir estudos epidemiológicos, buscar 

estratégias de prevenção, acolhimento, atendimento e outras tais como condições de moradia, 

tratamento de água, acesso a alimentação de qualidade que, em conjunto, possam permitir 

atingimento dessa complexa definição de “saúde”. Além disso, a formação dos profissionais que 

atuam em unidades de atendimento à saúde deve passar por constantes atualizações, com o objetivo 

de assegurar que os melhores protocolos sejam empregados no atendimento à população, tendo em 

vista que a atualização desses protocolos transforma em ultrapassado grande parte do conhecimento 

adquirido durante a formação básica dos profissionais. 

 

Dessa forma, o MPHU estabelece suas diretrizes para a pesquisa, com as seguintes características:  

 

1) Respeito à dignidade e integridade física, emocional e espiritual do paciente;  
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2) Respeito às diretrizes da Resolução 466/2012 do CNS [3], com ênfase no 

consentimento livre e esclarecido, na beneficência e na não maleficência; 

3) Priorização das áreas de atuação do MPHU, representadas pelas áreas onde se oferece 

Programas de Residência (Médica e Multiprofissional);  

4) Consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) [4];  

5) Ênfase em ações que visem a melhoria dos serviços oferecidos à população, tanto no 

nível médico quanto assistencial em geral (nutricional, psicológico, de enfermagem, e 

demais áreas) e gerencial (administrativo, serviços complementares, e outros envolvidos 

no funcionamento do atendimento terciário). 

 

Objetivo das atividades de Ensino e Pesquisa no MPHU  

As atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no MPHU devem ter como objetivos: 

 

• Promover o crescimento do conhecimento na área da saúde. 

• Desenvolver novas técnicas, tratamentos e estratégias de atendimento;  

• Atender às principais demandas do SUS; 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

• Estimular o profissional da área da saúde na elaboração de projetos de pesquisa, continuação 

da formação e do aprendizado e formação de equipes;  

• Estimular o profissional da área da saúde para a formação continuada, mantendo-se atualizado 

em sua área de atuação; 

• Promover a integração ativa entre as diferentes áreas de atuação do MPHU por meio de eventos, 

simpósios, congressos, cursos, projetos de pesquisa e outras atividades integradoras inter e 

transdisciplinares; 

 

Em relação aos estudantes de graduação e pós-graduação (residentes):  

 

• despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais; 

• proporcionar atualização constante dos conhecimentos, por meio de cursos extracurriculares, 

congressos, simpósios, etc.  

• proporcionar aos iniciantes na área da pesquisa a aprendizagem de técnicas e métodos 

científicos específicos da área da saúde, pelo contato com pesquisador qualificado, 
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• despertar no corpo estudantil uma nova mentalidade em relação ao estudo aprofundado e à 

pesquisa; 

 • formar profissionais mais motivados e com maior potencial para a carreira acadêmica. 

Em relação aos profissionais que atuam no MPHU  

• promover uma maior aproximação entre os pesquisadores e entre os pesquisadores e alunos 

(graduação/residência);  

• estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes no processo acadêmico, 

otimizando a capacidade de orientação à pesquisa da instituição;  

• estimular o envolvimento de equipes de pesquisa; 

 • estimular o aumento da produção científica. 

 • proporcionar oportunidades de formação continuada/atualização constante dos 

conhecimentos, por meio de cursos extracurriculares, congressos, simpósios, etc. 

 • melhorar o nível dos serviços prestados, em todos os níveis. 

Em relação ao MPHU:  

• introduzir a pesquisa no âmbito do hospital; 

 • propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa;  

• sistematizar e institucionalizar a pesquisa;  

• tornar a instituição um centro gerador de conhecimentos por meio do desenvolvimento de 

pesquisa relevante e aplicada;  

• tornar a instituição um centro irradiador de conhecimentos, sediando e promovendo eventos 

científicos tais como congressos, seminários, cursos e outros momentos que permitam a difusão 

de novos conhecimentos, técnicas, etc.  

• auxiliar a Universidade de Uberaba a cumprir sua missão de pesquisa, ensino e extensão;  

• fomentar o estabelecimento de parcerias interinstitucionais. 
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