
Pú
bl

ic
a

Parto normal,
a opção natural

Diversas medidas estão sendo tomadas no HMC para melhorar 
a assistência ao parto normal, que tem inúmeras vantagens. 

Págs. 10 e 11

Pág. 20
COI disponibiliza duas novas 
especialidades odontológicas na 
AAPI, endodontia e ortodontia 

Pág. 5
Equipes de Higienização e 
Enfermagem mantêm a UTI Neonatal 
e Pediátrica com baixas taxas de 
infecção hospitalar 

  Publicação bimestral da Fundação São Francisco Xavier
Ano 19 | Edição Nº 105 | Setembro/Outubro de 2012

FSFX
9912289698/2012 /DR/MG

Impresso
Especial

FSFX
9912289698/2012 /DR/MG

Impresso
Especial



FALE CONOSCO. Quer nos enviar uma sugestão? Agora ficou ainda mais fácil: os colaboradores 
da Fundação São Francisco Xavier podem utilizar o endereço “FSFX - Jornal da Fundação” (correio 
interno), o e-mail jornalfsfx@usiminas.com ou o telefone (31) 3829 9051.
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Editorial

Grávida faz exercício 
com bola para aliviar a 
dor e facilitar o parto

Optando
pelo melhor

Infelizmente, minha avó Bárbara Martins faleceu 
no dia 26 de julho. Sentimos uma tristeza imensa, 
mas temos a certeza de que logo iremos nos recu-
perar. Devemos ser fortes, como ela foi em toda a 
sua vida. Agradeço em nome da minha família, em 
especial da minha mãe, todo carinho e dedicação 
com que toda a equipe da Unidade de Oncologia 
atendeu minha avó durante um ano de tratamen-
to. A tão sonhada cura não foi possível para ela, 
mas peço que dediquem aos outros pacientes o 
mesmo esforço que dedicaram à vó Bárbara, por-
que há muitos que precisam de vocês.
 
Bárbara Roberta M. de Oliveira

As atividades de pessoas que atuam na área de 
saúde devem ser pautadas pela ética, respeito e 
atenção com o paciente. Neste momento, gostaria 
de ressaltar a excelência de atendimento e atenção 
por parte de todos os profissionais, desde a recep-
ção, enfermeiros assistentes, médicos, faxineiros, 
coloboradores em geral, os quais não mediram es-
forços para dar-me atenção e carinho. Gestos que, 
na minha opinião, são cruciais para o bem-estar do 
paciente, uma vez que este está mais fragilizado 
emocionalmente. Não citarei nomes para não cor-
rer risco de omitir alguém. Abraços e parabéns a 
toda equipe do Hospital Márcio Cunha.

Jeanete Marques Fernandes 

Mens@gens

Nove meses e o tão esperado dia para mãe e filho chega para ser um 
momento especial. Ainda sim, a falta de informações sobre o parto du-
rante a gestação gera mitos e medos em mulheres que estão prestes 
a dar a luz. Para facilitar a compreensão das mães, o Hospital Márcio 
Cunha e a Usisaúde criaram a campanha “Parto normal: a opção natu-
ral”, que informa sobre a importância do parto normal e suas inúmeras 
vantagens para a mãe e para o bebê. Um grande reforço que chega 
para somar à assistência de qualidade já oferecida pela equipe multi-
disciplinar; à treinamentos e implantação de técnicas que aliviam a dor 
e facilitam o parto das gestantes; e às reformas na sala de parto. Tudo 
isso, você confere na matéria de capa desta edição.

A Revista Bem-Estar deste mês mostra ainda, na página 4, como a 
Fundação São Francisco Xavier faz com que seus colaboradores re-
flitam sobre o impacto da sua postura na vida das outras pessoas por 
meio do projeto “Administração de Conflitos em Ambientes Corporati-
vos”. Na página 6, conheça a médica Stella Nunes Rocha Bizarro, que 
fez sua especialização em Pediatria no HMC e conquistou o título de 
Especialista em Pediatria na sua primeira tentativa.

Na editoria Saúde, leia a entrevista com o médico cardiologista inter-
vencionista do HMC, Pedro Paulo Neves de Castro, que explica como 
funcionam os procedimentos de cateterismo e angioplastia. Veja tam-
bém o que o encontro promovido pelos médicos Thatiane Olivier Ticom 
e Raphael Diniz e Silva apontou sobre as arritmias cardíacas e suas 
indicações de tratamento por cateter e cauterização. 

Confira ainda a dedicação do Colégio São Francisco Xavier com os es-
tudos dos seus alunos, ao criar o curso ENEM 1.500. São 1.500 ques-
tões de preparação para enfrentar os cadernos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). O curso abrange todas as áreas de conheci-
mento e dá um incentivo extra para que os alunos se destaquem.

Boa leitura!
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Respeitando
as diferenças

Humanização

Fazer com que os colaboradores da Fundação São 
Francisco Xavier reflitam sobre o impacto da sua pos-
tura na vida das outras pessoas é o objetivo do pro-
jeto “Administração de Conflitos em Ambientes Cor-
porativos”. Com foco na ética e na humanização do 
atendimento hospitalar, o projeto foi desenvolvido pela  
gerência de Cuidados Especiais, em parceria com a 
gerência de Recursos Humanos.
 
Essa reflexão é uma forma eficaz de as pessoas en-
xergarem umas às outras e respeitarem seus próprios 
limites, as características do ambiente profissional e as 
condições do paciente/acompanhante e do colega de tra-
balho. A técnica de Enfermagem da Enfermaria de Cui-
dados Intermediários, Tuany Heloísa Martins, concorda e 
afirma que, por meio do projeto, todos aprendem a convi-
ver com as diferenças, minimizando os conflitos. Já para 
a enfermeira Karina Cássia Fortes Andrade Pereira, o 
destaque vai para o crescimento profissional e pessoal.
 
“Projetos como esse são de extrema importân-
cia para desenvolvermos colaboradores cada vez 
mais conscientes de que, para alcançarmos o suces-

so profissional e a excelência na prestação de servi-
ços, é necessário alinhar as competências técnicas e 
comportamentais às estratégias organizacionais e ser 
emocionalmente comprometido”, ressalta Shirley Car-
valho, analista de Recursos Humanos e corresponsá-
vel pelo projeto. E acrescenta: “Os resultados estão 
sendo tão satisfatórios que estamos trabalhando esse 
tema em diversas outras unidades da FSFX”.
 

Resultados já atingidos
A Unidade de Cuidados Especiais (composta pelas 
UTIs e Intermediárias), devido às suas características 
funcionais, não é silenciosa. “Os ruídos são comuns 
a alguns equipamentos, à dinâmica de urgências e à 
necessidade de comunicação entre a equipe. Por isso, 
iniciamos em conjunto a esse projeto a Campanha do 
Silêncio, buscando um ambiente menos estressante. 
Valorização profissional, zelo pela qualidade e mudan-
ça de comportamento com mais harmonia entre as 
equipes foram os objetivos já alcançados”, ressalta a 
gerente da Unidade, Karyne Mello.

Diversos valores foram incorporados 
à rotina da equipe da UTI Adulta
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Nossa Equipe

Higienização hospitalar

Muita gente sabe a importância da boa higienização 
para manter a saúde em dia. Mas poucos conhecem 
a forma correta de fazê-la para prevenir doenças e in-
fecções. Na Fundação São Francisco Xavier, a equi-
pe de Higienização, que possui 237 colaboradores, 
tem feito um ótimo trabalho. Em locais como a UTI 
Neonatal e Pediátrica, o resultado desse empenho é 
reconhecido pelos outros colegas de trabalho e pa-
cientes.

Fundada em maio de 2003, a UTI Neonatal e Pediá-
trica do Hospital Márcio Cunha pode se orgulhar das 
baixas taxas de infecção hospitalar devido ao grande 
capricho das equipes de Enfermagem e de Higieni-
zação na desinfecção do ambiente, berços, camas e 
incubadoras. No mundo, poucos são os hospitais que 
mantêm esse quadro. 

O coordenador da UTI Neonatal e Pediátrica, Marcus 
Vinícius Alvim de Oliveira, ressalta a importância de 
profissionais bem treinados e atuantes na desinfecção 
de uma unidade, seja ela qual for. “A nossa equipe de 
higienização sabe como faz a diferença desenvolver 

um trabalho com segurança e consciência dos riscos 
que os pacientes correm. Eles cumprem as normas e 
são dotados de conhecimentos técnicos essenciais 
para o desenvolvimento da função. Devo parabenizar 
a todos por nos ajudar a manter, por um longo período, 
a UTI Pediátrica sem casos de infecção”, finalizou.

A auxiliar de Conservação e Limpeza Maria da Concei-
ção Andrade trabalha há 11 anos na FSFX e há nove 
na Unidade Neonatal. Segundo ela, “o que faz com que 
tenhamos esse recorde de não infecção é o esforço de 
todos em manter tudo limpinho e desinfetado. Somos 
treinados e a Fundação nos dá todo o apoio que preci-
samos; assim trabalhamos mais motivados e continua-
mos a fazer da Unidade um lugar sem risco de infecção”.

Maíse Nunes Alvarenga também é auxiliar e disse que 
dá o melhor de si para manter todos os setores por 
onde passa livres de infecção. “Sei que toda a equipe 
também dá o melhor e, com o treinamento que rece-
bemos, não tem como deixar nada de ruim acontecer 
aos pacientes. Aprendi muitas coisas sobre higiene e 
limpeza e espero aprender muito mais”, afirma.

Confira algumas dicas para a 
desinfecção:
1. Em pisos e paredes:

•	 Remover a matéria orgânica com papel toalha ou 
pá (em caso de grande quantidade);

•	 Ensaboar a superfície com detergente;
•	 Enxaguar com água e secar.
•	 Observe se o teor de cloro ativo da água sanitária 

está entre 2% e 2,5% por porção. Se o teor for esse, 
é só colocar uma porção de água para a mesma 
quantidade de água sanitária;

•	 Despejar sobre a área e deixar agir por 10 minutos;
•	 Após o tempo de ação, remover a água sanitária, 

ensaboar com detergente, enxaguar e secar.

2. Demais superfícies, exceto emborracha-
dos e acrílicos:

•	 Aplicar álcool 70% em um pano e friccionar da par-
te mais limpa para a mais suja.

Esses colaboradores atuam nas unidades I, II e de Oncologia 
do HMC; Casa da Mata, na área da Usiminas; Unidade de 
Medicina Diagnóstica, no bairro Ideal, e áreas externas das 
demais unidades FSFX, incluindo COI e CSFX nos bairros 
Cariru e Horto.

A contribuição dos colaboradores da Higienização 
tem sido fundamental para essa conquista

UTI Neonatal e Pediátrica tem recorde
de não infecção
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Dedicação e
conhecimento

Nossa Gente

O amor às crianças e muita aplicação nos estudos gra-
duaram Stella Nunes Rocha Bizarro em Medicina. A 
dedicação à profissão levou a médica a aprimorar sua 
paixão fazendo sua especialização em Pediatria no 
Hospital Márcio Cunha e, em julho, 
a conquistar o título de Especialis-
ta em Pediatria (TEP), na primeira 
tentativa realizada por ela.

O concurso para obtenção do títu-
lo de Especialista em Pediatria é 
reconhecido pelo Conselho Fede-
ral de Medicina em convênio com 
a Associação Médica Brasileira 
(AMB). O pediatra, após fazer dois 

anos de residência/especialização credenciada em 
Pediatria, é aprovado em exame de habilitação promo-
vido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, obtendo 
assim o TEP.

Para Stella, “é de fundamental im-
portância a prova do TEP, visto que 
ela é um instrumento de qualifica-
ção do médico pediatra e do ensino 
a que foi submetido. Na realidade, 
o compromisso médico para com a 
saúde do paciente exige dedicação, 
zelo e conhecimento. O título é uma 
conquista que vem agregar valor ao 
trabalho que desenvolvo no HMC”.

“É de fundamental 
importância a prova 
do TEP, visto que ela 
é um instrumento de 
qualificação do médico 
pediatra e do ensino a 
que foi submetido.”

Jovem médica obtém título de especialista após 
residência no HMC

Stella faz atendimento em 
paciente e se sente realizada 

pela conquista
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Boa Prática

Novidades
que otimizam

Em junho, a Fundação São Francisco Xavier trouxe 
mais uma novidade para os colaboradores e fornece-
dores. É a primeira revisão da Norma Administrativa 
03/2011 - Diretrizes de Suprimentos (materiais, equi-
pamentos e serviços), que estabelece os princípios 
básicos, atribuições e procedimentos a serem obser-
vados por todas as unidades da FSFX.

Euza Neves Ribeiro Cunha é gerente de Contratos e 
explicou que “a revisão da Norma teve como princi-
pal objetivo proporcionar a melhoria dos processos de 
compras, contribuindo para a agilidade, transparência 
e economia”, o que está em consonância com o pro-
grama Otimizar para Sustentar, por propor uma forma 
eficiente de reduzir despesas. Uma de suas atribui-
ções é estabelecer a Política de Suprimentos, que aju-
da na construção e manutenção de uma relação sóli-
da entre a FSFX e seus fornecedores, com a criação 
de critérios que vão desde a seleção e qualificação 
desses até a avaliação do desempenho dos forneci-
mentos. Outro destaque da Norma é a readequação 
das unidades centralizadoras como responsáveis pela 
especificação, controle e solicitação de determinadas 
categorias de materiais, equipamentos e serviços. O 
resultado é mais integração entre os gestores das 
compras e as unidades usuárias, o que propicia mais 
qualidade nas compras e redução de custos.

Entre os resultados esperados com a aplicação dessa 
Norma está a melhoria dos resultados financeiros da 
FSFX, permitindo uma alavancagem dos seus negó-
cios, favorecendo a competitividade e a redução dos 
custos de contratação. É o que confirma o analista 
administrativo Reginaldo Caetano Amorim, segundo 
o qual “a Norma Administrativa 03/2011, assim como 
os diversos processos internos da Fundação, visa 
otimizar a gestão interna e assegurar a competitivi-
dade frente ao mercado. As diretrizes nela estabe-
lecidas são norteadoras nas aquisições de produtos 
e serviços essenciais para nossa atuação enquanto 
Gerência de Infraestrutura”. 

Certificado rende economias 
Também seguindo o que propõe o Otimizar, a equi-
pe de Manutenção da FSFX, com o apoio de áreas 
estratégicas, obteve o certificado do Instituto de Me-
trologia e Qualidade de Minas Gerais - IPEM-MG, 
que autoriza a manutenção de balanças antropo-
métricas, usadas em diversos setores da Fundação, 
como Centro Obstétrico, consultórios, Densitometria 
Óssea, laboratórios e outros. “Assim poderemos ter 
nosso lacre personalizado e realizar não só as ca-
librações internas, mas também as manutenções, 
gerando economia e redução no tempo de reparo”, 
disse o gerente de Manutenção e Equipamentos, 
Francisco Afonso Linhares.

A equipe de Manutenção recebeu o gerente regional 
do IPEM, Marcelo Merij de Souza (de branco), 
para verificação das atividades de manutenção e 
calibração das balanças

Balança antropométrica é um dispositivo que, além de pesar, 
também mede a altura das pessoas de forma rápida e fácil. A 

grande vantagem é permitir a medição de dois parâmetros (peso e 
altura) com o mesmo dispositivo. Assim, é possível poupar espaço.
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Estar mais próximo do cliente e saber o que ele deseja 
é essencial para a Usisaúde. Prova disso é o valor que 
a operadora reconhece nas pesquisas de satisfação, 
já que durante todo o ano é realizado algum tipo de 
pesquisa, seja pelo Call Center, atendimento pessoal 
ou por algum instituto externo. 

Em julho, foi finalizada a Pesquisa de Satisfação Usi-
saúde/2012, que entrevistou 1.469 clientes e foi reali-
zada pelo Instituto Expertise, empresa especializada e 
com grande experiência de mercado. Os principais indi-
cadores apontam 74% de satisfação dos beneficiários 
com o Plano de Saúde Usisaúde e 71% de satisfação 
com o Plano Odontológico. Isso mostra que os clientes 
estão mais satisfeitos com a operadora, em relação a 
2011. Outros pontos positivos verificados na pesquisa 
são que mais de 80% dos beneficiários recomendariam 
o plano da Usisaúde para algum amigo ou parente e 
que não têm intenção de cancelar ou mudar de ope-
radora de planos de saúde nos próximos seis meses.

Diariamente, os clientes também podem avaliar o aten-
dimento pessoal em todos os 20 centros e postos de 
atendimento da Usisaúde, sendo que, desses, cinco 
estão no Vale do Aço. O resultado de 2012 (computado 
até julho) registrou que 97,31% dos beneficiários con-
sideram o atendimento ótimo ou bom.

Destaque nacional
A Usisaúde está em posição de destaque no Índice de 
Reclamações divulgado pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS). O Índice de Reclamações é cal-
culado considerando a média de reclamações proceden-
tes dos beneficiários de planos privados de saúde contra 
uma operadora nos últimos seis meses e a média do nú-
mero de beneficiários da operadora no mesmo período. 

No último ano, a operadora obteve média de 0,04% por 
mês. Com isso, a Usisaúde tem um dos menores ín-

Destaque

Conhecendo o cliente
Usisaúde realiza diversos tipos de pesquisas para 

saber o que pensam e desejam os seus beneficiários

Call Center Usisaúde
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dices de reclamações entre as operadoras de grande 
porte (acima de 100 mil vidas). 

Ainda em setembro, foi realizada uma pesquisa de 
satisfação para atender a uma recomendação da 
ANS, como forma de verificar a qualidade do setor. 
O resultado total será divulgado no segundo trimestre 
de 2013.
 
A gerente de Relacionamento com Clientes da Usisaú-
de, Elaine Andrade Silva Vieira, explica que a partici-
pação nessa pesquisa não é obrigatória, mas que a 
nota influencia no Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS), que faz parte do Programa de 
Qualificação da Saúde Suplementar. “Conhecer o que 
pensa e o quanto nosso cliente está satisfeito com os 
nossos serviços é fundamental para nos mantermos 
no mercado e aprimorarmos nossa qualidade e atendi-
mento”, finaliza.

Obrigado pela ligação
Qualquer pessoa que utiliza o serviço do Call Center 
espera ser bem atendido e obter respostas para os 
seus questionamentos. Por isso, a Usisaúde também 
desenvolve a Pesquisa de Satisfação Pós-atendimen-
to, que dá oportunidade para que o cliente avalie como 
foi atendido. Muitos beneficiários têm participado e o 
retorno é positivo para a equipe.

Por meio do Call Center, os beneficiários e credencia-
dos da Usisaúde têm acesso a orientações e informa-
ções sobre liberação para consultas, exames e inter-

nações. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive 
aos sábados, domingos e feriados. Tudo para garantir 
a agilidade na solução de problemas e dúvidas. 

Com 16 anos de serviços prestados para a Usiminas 
como supervisor de Manutenção Mecânica, Marcone 
Marciano da Silva é usuário constante do serviço de 
Call Center da Usisaúde. Para ele, a pesquisa é uma 
boa maneira de melhorar o serviço prestado. “Sempre 
fui muito bem atendido. Elas são atenciosas e tiram 
nossas dúvidas com clareza”, conta.  

A supervisora do Serviço de Orientação ao Cliente, 
Idamise Coelho Soares, explica que assim que o con-
tato é encerrado, o cliente é convidado a responder 
a algumas perguntas para avaliar o atendimento que 
acabou de receber e sua satisfação com a operadora, 
por meio do teclado do telefone. “O objetivo da implan-
tação dessa ação é monitorar o relacionamento do Call 
Center”, esclarece Idamise. Dessa forma, é possível 
identificar possíveis pontos de mudanças. 

Inicialmente, a pesquisa foi realizada apenas com os 
beneficiários, mas, no mês de maio, os credenciados 
também puderam avaliar o serviço. Em outubro, foi 
realizada outra etapa envolvendo novamente os cre-
denciados.

Dalila Perigolo de Souza é atendente do Call Center e 
se diz satisfeita com o resultado da pesquisa. “Nossa 
atividade está sendo avaliada, e com isso temos mais 
chances de melhorar pontos falhos. A gerência reco-
nhece o nosso trabalho e vê o que podemos mudar e 
o que devemos manter.”

Os atendimentos pessoais 
também são avaliados 
diariamente pela operadora
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Parto normal:
a opção natural

Capa

Chega um momento em que toda grávida precisa res-
ponder a pergunta: “como será o meu parto?” A res-
posta, contudo, pode não ser a opção mais adequada 
para mãe e filho. O medo da dor, aliado à mudança 
de perfil das mães nas últimas décadas, que têm en-
gravidado mais tarde, por conta da maior atuação da 
mulher no mercado de trabalho faz crescer as dúvidas 
que precisam ser esclarecidas com o médico.

Para auxiliar nessa escolha, o Hospital Márcio Cunha 
e a Usisaúde colocaram em prática a campanha “Par-
to normal: a opção natural”, mostrando a importância 
e as vantagens desse procedimento. O parto normal, 
associado a menos complicações, é a primeira opção 
no HMC e traz inúmeros benefícios para a mãe, como o 
menor risco de hemorragia e infecção, retorno da esté-
tica corporal em menor tempo, menos dor no pós-parto, 
facilita a descida do leite, além do contato mais rápido 
com o bebê. Também é mais vantajoso para o recém-
-nascido, que participa ativamente do parto e assim, 
assume o processo respiratório com mais rapidez. “Por 
ser fisiológico, no parto normal o bebê tem mais condi-
ções de nascer bem já que é ele quem indica o momen-
to mais propício para o nascimento”, explica a médica 
obstetra Cátia Cilene Aires Lima.

A enfermeira do Centro Obstétrico, Maria da Glória Al-
meida Batista, acrescenta ainda que o trabalho de par-
to normal pode ser prolongado, mas algumas ações 
como manter-se de pé, tomar banhos e fazer exercí-
cios orientados pela equipe de assistência do HMC po-
dem auxiliar a mulher. “A presença e o apoio do acom-
panhante, assim como massagens, também ajudam a 
aliviar a dor, que é um evento normal”, explica.

Geralmente, as gestantes sentem-se inseguras devido
à dor e às contrações. “Além das atividades que fa-
vorecem o trabalho de parto, a analgesia é um outro 
recurso disponível. Embora as medidas não farmaco-
lógicas no controle da dor possam ser por si só sufi-
cientes, a analgesia pode ser empregada de acordo 
com a evolução do parto”, destaca Cátia Cilene.

A dona de casa Jucilene Facundes, que poucas ho-
ras depois de ganhar o seu primeiro filho, Luiz Fer-
nando, já passeava pelos corredores da maternida-
de, optou pelo parto normal. “Fiquei várias horas em 
trabalho de parto. Senti um pouco de dor, mas os 
exercícios, principalmente aqueles com bola, me aju-
daram muito”, conta Jucilene, que não precisou de 
analgesia.
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Equipe multiprofissional do HMC mantém atenção 
especial às gestantes, desde o pré-natal até o pós-parto

Indicações para cesárea
Apesar de ser o meio mais recomendado, o parto nor-
mal pode dar lugar à cesárea. “Porém, esse tipo de 
intervenção cirúrgica deve ser indicado pelo médico 
e em condições específicas, quando o parto não está 
evoluindo”, completa a médica obstetra Cátia Cilene 
Aires Lima. Vale ressaltar que, em caso de intercor-
rência e com indicação médica, o HMC assegura a ce-
sariana em tempo hábil e por uma equipe capacitada.

Novo protocolo
Referência para mais de 35 municípios no Leste de 
Minas Gerais, o HMC realizou, de janeiro a agosto, 
4.169 partos por meio de convênios e do Sistema 
Único de Saúde (SUS). “Os números mostram que, 
do total de partos realizados, pouco mais de 50% são 
cesáreas. Contudo, os números tornam-se preocupan-
tes quando, do total de partos realizados por convênio, 
verifica-se que 83% são cesáreas, contra apenas 16% 
de parto normal. Por isso, o HMC, em conjunto com a 
Usisaúde, está implantando medidas que favoreçam 
a assistência ao parto e estimulem o parto normal”, 
explica a gerente da Unidade Materno-Infantil, Juliana 
Bechara Almeida Sousa. 

Além da campanha “Parto normal: a opção natural” 
(veja no box) e treinamentos para os profissionais com 
atualização de técnicas que valorizam o parto normal, 
foi criada uma regulamentação relacionada às cesaria-
nas eletivas, que podem ser programadas de acordo 
com a indicação médica somente a partir de 40 sema-
nas. Esse protocolo é seguro e foi baseado nas diretri-
zes do Ministério da Saúde e de hospitais privados de 
ponta de Belo Horizonte.

No HMC, toda a assistência necessária para preservar 
os benefícios do parto normal começa no pré-natal e 
vai até o pós-parto, por meio do trabalho de uma equi-
pe multidisciplinar. Nas salas de pré-parto, por exem-
plo, enfermeiras capacitadas revezam-se durante 24 
horas nos cuidados com as pacientes em trabalho 
de parto. Além da assistência e estrutura do HMC, é 
muito importante que a mulher faça o pré-natal, com 
no mínimo seis consultas durante os nove meses de 
gestação.

Assistência em Foco
Seguindo os objetivos do 3º ciclo do programa Assis-
tência em Foco, como fortalecer a segurança e quali-
dade na assistência prestada, o Centro Obstétrico pas-
sará por reformas. “Com essas mudanças estruturais, 
teremos um ambiente único para o pré-parto, parto e 
pós-parto. Assim, o local será mais propício para o par-
to normal”, destaca Juliana Bechara.

No final da gravidez
A campanha “Parto normal: a opção natural”, desen-
volvida pelo Hospital Márcio Cunha e pela Usisaúde, 
pretende conscientizar sobre as vantagens do parto 
normal e fornecer outras informações para mulhe-
res e familiares, preservando sempre o bem-estar da 
mãe e do seu bebê.

Procurar o Hospital nos seguintes casos:

•	 Perda de líquido;
•	 Perda de sangue (é comum a perda de secreção 

vaginal espessa com ou sem sangue);
•	 Se o bebê não mexer num período de 12 horas;
•	 Presença de contrações uterinas de 5 em 5 minu-

tos (observadas durante 1 hora);
•	 Dor de cabeça intensa junto com vista turva e dor 

no estômago; 
•	 Quando completar 41 semanas de gravidez, mes-

mo na ausência dos sinais acima.

O que trazer para o Hospital:

•	 Todos os resultados de exames, inclusive ultras-
sonografia e cartão de pré-natal;

•	 Fraldas descartáveis, roupas e sabonete para o 
bebê, além dos pertences da mãe.

Para saber mais, ligue e agende uma visita ao 
Centro Obstétrico pelos telefones 3829-9278, 
3829-9379 e 3829-9177.
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Cuidados paliativos
Capacitar e promover a integração. Esses foram os objetivos 
da Fundação São Francisco Xavier ao realizar o 1º Simpósio 
Multidisciplinar de Terapia Intensiva e o 2º Encontro de Cuida-
dos Paliativos, com palestras, mesas-redondas e a presença 
de profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fono-
audiólogos e terapeutas ocupacionais participaram do evento 
que foi realizado no Teatro Zélia Olguin e teve como foco a 
multidisciplinaridade.

O médico do Sistema de Gestão da Qualidade do Hospital Vi-
tal Brazil, em Timóteo, Alysson Silveira Campos, disse que “a 

realização desse evento foi uma iniciativa digna de louvor e a Fundação está de parabéns, pois trouxe à tona 
uma ampla e necessária discussão sobre o fim da vida (a morte), e provocou uma profunda reflexão ética e 
técnica em todos os profissionais de saúde ali presentes. Além disso, reafirmou e orientou nosso dever moral 
de aliviar o sofrimento e confortar os pacientes e familiares, mesmo quando a cura não é possível”. 

Segundo Anapaula Araújo Souza, gerente da Unidade de Oncologia, o tratamento em Cuidados Paliativos 
deve reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional. “Assim é possível ajudar o paciente e os familiares 
a se adaptarem às mudanças de vida impostas pela doença e promover a reflexão necessária para enfrenta-
rem essa condição”, destaca.

O Simpósio e o Encontro aconteceram num momento em que a Fundação investe não apenas no aprimora-
mento profissional de seus profissionais, mas também na expansão da infraestrutura do HMC para garantir a 
qualidade do atendimento aos pacientes. 

Novidades no COI 
Conhecer as pessoas com quem se trabalha é essencial para manter um ambiente saudável. Por isso, no 
Centro de Odontologia Integrada (COI) a equipe é incentivada a integrar-se e estreitar os laços. Com a criação 
do Integração RH, que promove atividades e confraternizações, o COI passou a proporcionar momentos de 
interação entre as equipes e os mais de 30 colaboradores admitidos no primeiro semestre de 2012 para implan-
tação do atendimento noturno e ampliação do atendimento nas unidades odontológicas na área da Usiminas.

O primeiro encontro, realizado em junho no Hotel Century, contou com a participação de 160 colaboradores 
do COI Ipatinga e também de um colaborador do COI que atua na Usina de Cubatão. A secretária da Supe-
rintendência de Odontologia, Charliene Santos 
Lima, participou da confraternização e disse que 
“foi um momento de muita descontração e opor-
tunidade de conhecer os novos colaboradores. 
Estava tudo ótimo”. 

Outra novidade no COI é a implantação de um 
caixa próprio na unidade da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), 
no bairro Areal. Com o novo caixa instalado, os 
clientes não precisam mais se deslocar até a 
sede do COI, no bairro Horto, para realizar os 
pagamentos. A unidade do COI na AAPI está 
estruturada para receber pagamentos nas mes-
mas modalidades disponíveis no COI Sede, em 
dinheiro, cheque ou cartão de crédito. 

Notas

Integração RH reuniu colaboradores do COI
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Estudante plugado
Qual o papel do estudante? No Colégio São Francisco Xa-
vier, os alunos são estimulados a serem participativos, ori-
ginais, criativos e a analisarem todos os ângulos de uma 
questão. As atividades do Dia do Estudante deste ano re-
forçaram essa ideia e trouxeram a reflexão sobre o que é 
ser estudante e quais atitudes um bom estudante deve ter. 
Em sala, os alunos debateram sobre quais itens, sentimen-
tos e atitudes um estudante plugado traz consigo. Também 
participaram de atividades recreativas com os professores 
e curtiram o som das bandas do Ensino Médio.

Ainda no Dia do Estudante do Colégio, foram nomeados 
os líderes de turma do Ensino Fundamental II. Sendo um 
ano eleitoral, os coordenadores e professores viram uma 
oportunidade de explicar para os estudantes o quanto é 
importante saber escolher um líder e torná-los mais críticos 
e conscientes do seu voto. Os eleitos participaram de um 
curso com os próprios professores sobre o papel, compro-
misso e importância de um líder. 

Nova loja da
Usisaúde
Após inaugurar um Centro de Atendimen-
to ao Cliente em Timóteo, a Usisaúde 
abre uma nova loja no Centro de Ipatinga, 
na Avenida João Valentim Pascoal, 414, 
loja 3. Agora, os beneficiários contam 
com mais uma equipe de profissionais 
treinados e qualificados para atendê-los.

Além da comercialização de novos pla-
nos, os serviços oferecidos na loja são:  
autorização de guias, alterações cadas-
trais, detalhamento de despesas médicas 
e informações gerais do plano. O novo 
CAC é uma forma de oferecer mais co-
modidade aos clientes que moram nos 
bairros próximos ao Centro e desafogar 
o atendimento no Hospital Márcio Cunha.

Cidadania em foco
Em setembro, a Fundação São Francisco Xavier e a Usisaúde 
participaram de mais uma edição do projeto Cidadania do 
Shopping do Vale do Aço. Alunos dos cursos de Enfermagem 
e Análises Clínicas do CSFX Técnico realizaram aferição de 
pressão, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e exame 
de glicemia. Já os profissionais da Unidade de Hemoterapia 
do HMC mostraram a importância da doação de sangue, dis-
tribuindo material informativo e esclarecendo dúvidas.

Durante o dia, centenas de pessoas passaram pelo estan-
de. Uma delas foi a dona de casa Ilda Frade, moradora do 
bairro Esperança, que aferiu a sua pressão e ressaltou a 
importância de ações como essa. “Poder passear e conferir 
a minha saúde, tudo no mesmo lugar, é muito bom. A FSFX 
está de parabéns por participar desse projeto. Aqui pode-
mos saber se estamos com algum problema de saúde, den-
tro das especialidades oferecidas, e até ser encaminhados 
para tratamento”, disse.
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Saúde

Cuide do seu corpo

Você tem cuidado bem do seu coração? Pense bem 
na resposta, pois são os hábitos diários que ditam a 
sua saúde. O Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista do Hospital Márcio Cunha, inaugura-
do em 2004, chegou à marca de 10.000 procedimen-
tos realizados em pessoas que tiveram problemas 
no coração e precisaram fazer o cateterismo e/ou a 
angioplastia para tentar desobstruir alguma artéria 
comprometida. E é sobre esse assunto que o médi-
co cardiologista intervencionista do Hospital Márcio 
Cunha, Pedro Paulo Neves de Castro, conversou com 
a equipe da Revista Bem-Estar e respondeu a algu-
mas perguntas.

Bem-Estar - O que é e como é realizado o cate-
terismo?
Pedro Paulo - O cateterismo cardíaco é um exame 
diagnóstico que determina se existem bloqueios ou 
estreitamentos nas artérias coronárias, responsáveis 
por conduzir sangue para a nutrição de todo o músculo 
cardíaco. É um exame “invasivo” que necessita “entrar” 
no organismo do paciente. Por meio de uma punção, 
é introduzido um cateter em um vaso sanguíneo para 
se chegar ao coração. Após essa punção injetamos 
uma substância, que contém iodo, chamada contraste. 
As imagens, obtidas por meio de um intensificador de 
imagem com emissão de raio-x, são gravadas e anali-
sadas. Assim, pode ser feita a quantificação e localiza-
ção da obstrução do vaso.

BE - Quando se indica o cateterismo cardíaco?
PP - Esse exame ajuda a confirmar ou afastar a pos-
sibilidade de obstrução das artérias coronárias e, jun-
tamente com a história clínica e outros exames (teste 
ergométrico, a cintilografia de perfusão do miocárdio 
ou ecocardiograma), decidir qual o tratamento mais 
adequado. O exame é indicado quando há suspeita 
de insuficiência coronariana.

BE - E a angioplastia? Caso o cateterismo detecte 
algum problema ela deve ser feita?
PP - O cateterismo mapeia obstruções, avalia a função 
do coração e mede a pressão das artérias. Já a an-
gioplastia, desobstrui os bloqueios encontrados no ca-
teterismo. Esse procedimento pode ser realizado pela 
mesma via de acesso do exame e usa um balão ou 
“stent” para aumentar a chance de o vaso sanguíneo 
permanecer aberto por mais tempo.

BE - Há um preparo especial para realização do ca-
teterismo? 
PP - É indicado jejum de pelo menos quatro horas. Tam-
bém é feito um questionário médico para triagem de 
algumas situações, como pacientes alérgicos ao iodo, 
diabéticos e portadores de insuficiência renal. Nesses 
casos há necessidade de um preparo especial. Após o 
procedimento, o paciente fica de repouso no Hospital 
por seis horas. 

BE - E a angioplastia? Qual o preparo? 
PP - Também inclui jejum, uma boa hidratação prévia 
e o uso de medicações antiagregantes. Normalmen-
te prescrevem-se medicamentos com a finalidade de 
“afinar o sangue”, pois um dos riscos do procedimento 
é a trombose. No pós-operatório é importante que o 
paciente siga à risca as recomendações médicas: re-
pouso após o procedimento, uso dos medicamentos 
prescritos, dieta para controle adequado do peso e co-
lesterol e ir ao médico regularmente.

BE - Há riscos nesses procedimentos? O paciente 
pode levar uma vida normal?
PP - Como o procedimento é invasivo, naturalmen-
te apresenta risco de complicações, que podem ser 
maiores ou menores de acordo com o quadro clíni-
co do paciente, sendo os mais comuns a formação 
de hematoma e sangramento no lugar da punção. 
Pode haver ainda complicações mais sérias, como 
o infarto e até mesmo um  AVC (conhecido como 
derrame). Felizmente essas complicações não são 
frequentes. O paciente pode e deve levar uma vida 
normal, sempre dando atenção aos exercícios físi-
cos e à alimentação.

O cardiologista Pedro Paulo ressalta a importância de 
cuidar do coração
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No compasso certo
Alertar os médicos da região sobre as arritmias car-
díacas e suas indicações de tratamento por cateter 
e cauterização foi o objetivo dos médicos cardiolo-
gistas e eletrofisiologistas do Hospital Márcio Cunha, 
Thatiane Olivier Ticom e Raphael Diniz e Silva, ao 
promoverem um encontro, com cerca de 60 partici-
pantes, no Hotel San Diego.

Ao longo dos últimos anos, observa-se uma necessi-
dade de a classe médica oferecer um método seguro 
e eficaz para o tratamento das arritmias. A partir daí, 
surgiu a necessidade de repassar aos demais médi-
cos as novidades da área de eletrofisiologia. Com o 
tema “O papel da ablação nas arritmias cardíacas”, a 
dupla expôs aos participantes a importância do pro-

cedimento da ablação, nome dado à cauterização 
dos focos de arritmia cardíaca dentro do coração.

O cardiologista Raphael Diniz ressalta que “essa 
oportunidade de aprendizado é muito importante não 
somente para os que estavam presentes, mas para 
todos os pacientes que se consultarão com esses 
profissionais. É uma possibilidade terapêutica que se 
agrega ao que já é desenvolvido em nosso Hospital. 
Fiquei muito feliz com o interesse da classe médica 
em aprender”.

Thatiane Olivier Ticom falou da preocupação da 
FSFX em ampliar as possibilidades de tratamento na 
região. “Poder conversar sobre as arritmias cardíacas 
e alertar nossos colegas sobre esse método de trata-
mento tem um só objetivo: oferecer aos pacientes do 
Vale do Aço um tratamento moderno, preciso, seguro 
e eficaz. Por meio de equipamento de última geração 
e medicina especializada gera-se mais diagnóstico, 
tratamento e prevenção de morte súbita”, disse.

A arritmia é uma alteração do ritmo normal do coração, produzindo 
frequências cardíacas rápidas, lentas e/ou irregulares. A cardiologia 
engloba, como subespecialidade, a eletrofisiologia, que consiste 
no diagnóstico e tratamento de arritmias através de cateteres 
introduzidos no interior do coração.

Os cardiologistas e eletrofisiologistas do HMC, Raphael 
Diniz e Silva e Thatiane Olivier Ticom, durante evento 
sobre arritmias cardíacas
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Para desenvolver competên-
cias pessoais que promovam o 
autoconhecimento e a autonomia, 
proporcionando ao colaborador 
da FSFX mais qualidade de vida, 
o projeto Escutarh foi lançado em 
maio pelo RH Mais e já atendeu 
mais de 50 colaboradores. O tra-
balho tem foco preventivo, com 
atendimentos breves, dinâmicos e 
acessíveis a todas as unidades.
 
O acolhimento e a escuta são re-
alizados por profissionais qualifi-
cados (acadêmicos de Psicologia) 
e devidamente supervisionados. 
O psicólogo e analista de Recur-
sos Humanos Marcelo Goulart 
Arruda destaca que o objetivo do 
Escutarh não é levar adiante ques-
tões de ordem institucional ou de 
trabalho, mesmo que essas sejam 
as demandas ou queixas apre-
sentadas. “A finalidade principal 
desse acolhimento e escuta é pos-

sibilitar uma adaptação mais satis-
fatória às situações adversas, se-
jam elas pessoais ou profissionais, 
proporcionando, assim, mais qua-
lidade de vida ao colaborador e a 
possibilidade de um ambiente de 
trabalho saudável para melhor de-
sempenho no alcance de resulta-
dos”, disse.
 
A auxiliar de Serviços Gerais Cleu-
de Maria do Carmo foi uma das 
colaboradoras que procuraram o 
atendimento e se diz satisfeita. “Há 
tempos queria alguém com quem 
pudesse conversar e desabafar. 
Acho que fui muito bem recebida 
e pretendo voltar outras vezes”, 
comentou. A roupeira Zilda Julia 
de Jesus compartilha da mesma 
opinião e destaca: “Achei que não 
fosse ficar à vontade para falar da 
minha vida para alguém que não 
conhecia, mas a profissional me 
recebeu tão bem que confiei nela”.

Como o projeto não apresenta 
nenhum tipo de intermediação 
gerencial, seja por meio de indi-
cações ou repasse de informa-
ções, caberá ao próprio colabora-
dor buscar a sua participação. Os 
atendimentos ocorrem de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 18h, 
nas unidades I e II do HMC, e po-
dem ser marcados de acordo com 
o interesse de cada um e com os 
horários disponíveis. Para parti-
cipar, o colaborador deverá fazer 
a sua pré-inscrição nos núcleos 
do RH Mais ou pelos ramais (78) 
4108 e 3261, das 7h30 às 11h30 
e das 13h às 17h. Caso haja inte-
resse do colaborador em ser aco-
lhido imediatamente, basta entrar 
em contato com os profissionais 
dos núcleos do RH Mais, que rea-
lizam o agendamento com o pro-
fissional disponível.

Fique por Dentro

Acolhimento no Escutarh 
Projeto pretende tornar as relações e ambientes 

mais cooperativos e criativos dentro da instituição

A colaboradora Cleude do Carmo foi 
uma das acolhidas pelo Escutarh
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Segurança

Prevenção, sempre

“A prevenção de acidentes de 
trabalho começa em casa - De 
bem com a vida, de bem com o 
trabalho!” foi o tema da Semana 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho - Sipat 2012. A 
programação variada envolveu os 
colaboradores das diversas unida-
des de negócio da Fundação São 
Francisco Xavier.

A superintendente de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente, Amália Regina 
Lage Leão, lembra que, seja na 
empresa, no trânsito, na rua ou em 
casa, é preciso estar atento aos 
riscos e evitá-los sempre. “A pre-
venção de acidente é uma cons-
tante, assim como a preocupação 
com a saúde e o bem-estar. Uma 
pessoa saudável desempenha to-
das as suas atividades mais bem 
disposta e leva esse hábito para 
toda a família”, explica.

Prova de que a realização de 
eventos que reforçam a necessi-
dade de viver e trabalhar de forma 
segura e consciente dá resultados 
é a diminuição nos índices de aci-

dentes. Comparando com o mes-
mo período do ano passado, em 
2012 a redução de acidentes foi 
de 28,33%. 

Segundo a técnica de Enferma-
gem do Pronto-Socorro Claudilene 
Procópio Calixto, que participou 
da palestra “Acidentes com Perfu-
rocortantes e Projeção de Material 
Biológico”, essa iniciativa é muito 
importante para todos os profissio-
nais. “Por meio das palestras po-
demos ficar informados sobre os 
riscos de acidentes no trabalho, os 
danos que podem trazer e como 
preveni-los. Nós do Hospital Már-
cio Cunha temos a vantagem de 
receber treinamentos das novas 
técnicas, que melhoram muito o 
nosso trabalho”, destaca.

Já o líder de Serviços Diversos 
do setor de Higienização, Cláudio 
Menezes Teixeira, gostou da pa-
lestra sobre Ergonomia. “Muitas 
vezes executamos atividades na 
área achando estar correto, mas 
nessa palestra ficamos esclareci-
dos de que pequenos gestos fa-
zem a diferença”, disse.

Sô Zé divertiu os colaboradores e ensinou sobre segurança na Sipat 2012

Entre palestras, blitze interativas, 
teatros e outras ações reflexi-
vas, os colaboradores se diver-
tiram com o show do Sô Zé, que 
abordou de forma bem-humorada 
situações de risco e falta de se-
gurança. No final da Semana foi 
realizado o sorteio de uma câme-
ra fotográfica digital, do qual todos 
puderam participar por meio do 
caça-palavras. O ganhador foi o 
operador de Ressonância Magné-
tica Cleber Rezende.

Saúde e segurança
Os prestadores de serviços tam-
bém estão ligados nos cuidados 
com a segurança e saúde. Visando 
a prevenção e redução de aciden-
tes e o fortalecimento do relacio-
namento com as empresas con-
tratadas, o Serviço de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional e 
Meio Ambiente da FSFX organizou 
outro evento para conscientizar os 
colaboradores indiretos que parti-
cipam do dia a dia das empresas 
Usiminas.
 
Além de palestras de conscientiza-
ção, treinamentos e peça teatral, 
que entre outros temas abordaram 
a ergonomia e como transitar cor-
retamente de bicicleta, os colabo-
radores puderam medir a pressão, 
pesar e calcular o Índice de Massa 
Corporal (IMC) e fazer teste de gli-
cemia.

Para o maçariqueiro da Delta En-
genharia Adilson Serafim, que par-
ticipou do treinamento sobre trânsi-
to seguro, as palavras do instrutor 
foram muito bem colocadas e aler-
taram sobre a importância de prati-
car segurança também no trânsito 
externo. “As simulações realizadas  
trouxeram um impacto da realida-
de do trânsito de hoje. Com certe-
za, agora serei mais consciente no 
trânsito”, finaliza.
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Buscando soluções

Nossas Ações

Desde janeiro, as equipes do Hos-
pital Márcio Cunha e da Usisaúde 
estão ainda mais integradas. Os 
colaboradores da operadora rea-
lizam a auditoria concorrente, que 
consiste na visita e acompanha-
mento de alguns pacientes inter-
nados e de procedimentos cirúrgi-
cos. O foco é buscar melhorias na 
assistência e nos serviços presta-
dos no HMC.

Ao longo do programa Assistência 
em Foco, da Fundação São Fran-
cisco Xavier, foram elaborados 
projetos para tentar aumentar a 
rotatividade dos leitos no HMC e 
avaliar casos de internação pro-
longada e internações para reali-
zação de exames, como foi iden-
tificado em 2011. Desde o início 
dos trabalhos da auditoria foram 

identificados 139 casos, dos 1.327 
analisados, com algum tipo de ir-
regularidade. Eles sofreram inter-
venção da auditoria, que repassa 
as informações ao HMC.

Como funciona
Sob coordenação da Gerência de 
Auditoria em Saúde, o trabalho é 
feito por médicos e enfermeiros 
treinados que fazem um levanta-
mento dos pacientes internados 
pelo Pronto-Socorro na véspera, 
visitam esses pacientes e fazem 
um comparativo entre o diagnósti-
co da internação e o quadro clínico 
do paciente enquanto internado. 
Também é feito o levantamento de 
internados em longa permanên-
cia, para conhecer os portadores 

Trabalho em conjunto para realizar 
auditoria concorrente

de patologias crônicas ou mesmo 
que requeiram cuidados sem, no 
entanto, necessitar de internação 
hospitalar.

Acompanhando tais internações, é 
possível que a equipe da auditoria 
avalie a qualidade do atendimento 
e o tempo de internação, obser-
ve se existe atraso na entrega de 
resultados de exames ou mesmo 
auxilie na agilidade de processos 
de autorização de procedimentos 
e/ou exames a serem realizados.

A gerente de Auditoria em Saúde, 
Maria Alice Mello Chaves, ressalta 
que o objetivo final de todos esses 
processos é melhorar a qualidade 
da assistência ao paciente, bus-
cando maior produtividade e otimi-
zação dos recursos disponíveis.
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Para chegar lá

“São 1.500 questões de treino 
para fechar qualquer caderno”: 
essa é a marca do ENEM 1500, o 
curso preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
criado pelo Colégio São Francisco 
Xavier. O curso propõe aos alu-
nos da 3ª série do Ensino Médio 
o estudo e a resolução de 1.500 
questões no formato ENEM e que 
abrangem todas as áreas de co-
nhecimento.

Nos anos anteriores, era ofere-
cido um revisional nos meses de 
setembro e outubro; agora, serão 
90 dias de aprendizado. Devido à 
importância do ENEM, que hoje é 
usado por instituições públicas de 
ensino superior como critério de 
seleção em substituição aos ves-
tibulares tradicionais, o CSFX saiu 
na frente e prepara ainda mais os 
seus alunos para ingressarem em 
boas universidades.

Todo o material foi idealizado e mon-
tado pelos professores do Colégio, 
contendo questões de edições an-
teriores do ENEM, de vestibulares 
das universidades mais concorridas 
do país e outras elaboradas pelos 
próprios professores. A apostila, em 
volume único, contém também um 
caderno de orientações e regras 
do exame. Durante o curso prepa-
ratório, será oferecida aos alunos 
a oportunidade de fazer simulados 
para testar seus conhecimentos.

Além de tornar os alunos mais ap-
tos à realização da prova, o curso 
proporciona outros ganhos, como 
extensão do tempo de preparação, 
realização na escola em que o alu-
no faz o ensino regular, o que traz 
mais segurança para os pais, além 
de deixar o aluno com a noite livre 
para realizar outras atividades, já 
que o curso acontece no período 
vespertino.

Adesão
A coordenadora do Ensino Médio, 
Mary de Assis Silva Franco, afirma 
que o curso não é obrigatório, mas 
a consciência que os alunos têm da 
qualidade do ensino no CSFX fez 
com que 98% dos estudantes ade-
rissem ao curso. E ressalta que “o 

A participação no exame também é pré-
requisito em programas como o Fundo 
de Financiamento Estudantil (FIES); 
Universidade para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas de estudos parciais e integrais 
em instituições privadas; e o Ciência sem 
Fronteiras (bolsas de intercâmbio).

CSFX desenvolve curso intensivo e 
preparatório para o ENEM

Educação

objetivo é proporcionar aos alunos 
uma bagagem de conhecimento 
teórico, prático e tecnológico que 
possa fazer a diferença no momen-
to da entrada no ensino superior”.

O aluno da 3ª série - Turma 304 
Gustavo Henriques Neto Salgado, 
que já fez o exame como trainee 
no ano passado e pretende ser 
engenheiro elétrico, acredita que 
o curso preparatório vai contribuir 
muito. “No ano passado, fazendo a 
prova, percebi que, além de saber 
o conteúdo, é muito importante ter 
calma e saber interpretar correta-
mente as questões. A apostila e os 
simulados que estamos fazendo 
vão me dar base para analisar e 
também ter segurança na hora de 
responder às questões”, disse.
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Pode sorrir

Confiança

O famoso jargão popular que diz “a saúde começa 
pela boca” tem o seu fundo de verdade. Sabendo o 
quanto é importante manter a saúde bucal para ajudar 
o corpo a ficar livre de várias doenças, o Centro de 
Odontologia Integrada passou a disponibilizar, aos só-
cios e dependentes da Associação dos Aposentados 
e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), duas novas espe-
cialidades odontológicas: a endodontia e a ortodontia.

As especialidades, que antes estavam disponíveis 
apenas no COI Sede, agora passam a ser ofertadas 
também na unidade de atendimento na AAPI, no bair-
ro Areal.

Com essa iniciativa, o COI comprova o seu compro-
misso de prestar um atendimento odontológico na clí-
nica da Associação com a mesma qualidade oferecida 
na clínica do bairro Horto. “A oferta dessas duas novas 
especialidades na clínica da AAPI constitui-se em con-
siderável benefício aos nossos associados que, agora, 
podem ter um atendimento ainda mais diferenciado 
aqui em nossa casa”, comemora o diretor da área de 
Saúde da AAPI, Joaquim Cândido Ferreira.

Segundo o superintendente do COI, Carlos Antônio de 
Souza, o estreitamento da parceria com a Associação 
dos Aposentados é uma busca constante do Centro de 
Odontologia Integrada. “Tudo que estiver ao nosso al-
cance será realizado em prol de um atendimento cada 

vez mais qualificado e diferenciado para os nossos 
clientes da AAPI”, conclui. 

Conheça as novas
especialidades
A especialidade endodontia envolve os tratamentos 
endodônticos, popularmente conhecidos como “canal”. 
Esses tratamentos são necessários quando a polpa 
dos dentes, o nervo, é atingida irreversivelmente por 
fatores como a cárie dental. Nesses casos, a polpa é 
removida, o dente é tratado e higienizado internamen-
te e, posteriormente, obturado.

Já a ortodontia cuida do reposicionamento e realinha-
mento dos dentes para permitir ao paciente uma den-
tição mais harmônica e, consequentemente, funcional 
e estética.

Novas especialidades do COI já estão disponíveis 
na unidade de atendimento na AAPI


