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Grupo de Trabalho FSFX
Os colaboradores representantes 
das diversas áreas no grupo 
atuam também como amigos da 
Comunicação. Responsáveis por 
facilitar a multiplicação das infor-
mações nos diversos setores da 
instituição, eles também ajudam a 
pensar pautas para a revista Bem-
Estar, colhendo contribuições 
junto aos colegas e sugerindo 
temas e formas de abordagem.
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Editorial

Nas últimas décadas, 
o HMC tornou-se 
referência para a 
colaboradora Ana 
Flávia, para a paciente 
Kellen e sua filha Ana 
Clara e para outros 
800 mil habitantes da 
região

50 anos de 
histórias

“Venho relatar minha satisfação e orgulho de fa-
zer parte de uma equipe magnífica, com profis-
sionais de tamanha excelência. No meu último 
plantão, recebemos um paciente, o Anibal Fran-
cisco Soares (meu tio). Entubado com sedação, 
noradrenalina com todos os parâmetros de um 
paciente grave, ele recebeu toda a assistência 
necessária e hoje está bem. A todos vocês pro-
fissionais de excelência, a minha eterna admira-
ção e o agradecimento de toda a minha família.”

Poliane Silva – Técnica em Enfermagem do 
Hospital Márcio Cunha

“Agradeço a todos os profissionais desta conceituada 
instituição (Hospital Márcio Cunha) pelo atendimento 
prestado à minha mãe, Maria da Paz de Carvalho. 
Foram 122 dias de luta, na busca incansável, à es-
pera de uma melhora do seu quadro clínico; todavia 
sabíamos ser muito grave. Sabíamos também que 
foram tomadas todas as providências, medicamen-
tos de ponta, mas os órgãos já não respondiam, indo 
então a nossa mamãe com o Papai do Céu morar. 
Vi naquele corredor de hospital a correria do dia a 
dia e o empenho de cada profissional, dedicados em 
servir e acolher de verdade as pessoas. Obrigado.”

Josué de Carvalho, em nome dos outros sete 
irmãos

Mens@gens

Ao olhar para as realizações e conquistas, vem à tona a certeza do 
dever cumprido, sobretudo pelo fato de o Hospital Márcio Cunha ter 
avançado, nos últimos anos, etapas decisivas para o cumprimento de 
seus objetivos estratégicos. O ano das comemorações do cinquen-
tenário do HMC marca cinco décadas de sonhos que se tornaram 
realidade. 

Esta edição da Bem-Estar vem celebrar, junto com seus colaborado-
res, clientes e parceiros, 50 anos de humanismo, amor ao próximo e 
trabalho. A revista apresenta ainda diversos serviços e unidades que 
foram ampliados. São novas estruturas capazes de aumentar a pro-
dutividade e a qualidade dos serviços oferecidos. A Unidade de Ci-
rurgia Ambulatorial, a Unidade de Processamento de Roupas e todo 
o 6º andar, dedicado à Internação Pediátrica, são exemplos de con-
quistas recentes para uma assistência melhor e com mais conforto.

Na educação, além de consolidar seu papel entre os melhores da re-
gião no novo ranking do Enem, o Colégio São Francisco Xavier abriu 
uma nova modalidade de ensino, os cursos de capacitação, gerando 
mais mão de obra qualificada para o mercado.

Outro destaque importante é a inovação tecnológica incorporada 
pelo Centro de Odontologia Integrada na parte de diagnóstico por 
imagem, que ajuda a aprimorar os sorrisos de muitos clientes. Por fa-
lar em saúde bucal, conheça as dicas das odontopediatras do COI no 
cuidado com os bebês. Assistência, inovações e oportunidades para 
a região. Essas são as boas e grandes histórias que a Fundação São 
Francisco Xavier deseja continuar contando para toda a comunidade, 
hoje e nos mais 50 anos de todas as suas unidades. 

Boa leitura.
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Um time de primeira

Benefícios

Desenvolver pessoas para sustentar e 
inovar estratégias

O que é necessário para ser 
um profissional de sucesso? A 
Fundação São Francisco Xavier 
acredita que profissionais bem 
preparados e alinhados com as 
diretrizes da instituição formam a 
combinação perfeita para alcan-
çar os objetivos estratégicos e 
constituir-se modelo de excelên-
cia no país nas áreas de saúde 
e educação, promovendo ainda 
crescimento e sucesso na car-
reira. Com isso, põe em prática 
ações para alcançar a excelência 
nos serviços prestados a seus 
clientes, em diferentes modalida-
des de capacitação por meio do 
Capacitarh, o  Programa de Edu-
cação Corporativa FSFX. Seu 
foco está na disseminação do 
conhecimento interno, no aprimo-
ramento de técnicas e na capa-
citação de pessoas alinhadas às 
diretrizes da organização, aten-
dendo demandas de treinamen-
tos comportamentais, de lideran-
ça, setoriais, técnicos e externos.

Para 2015, foram mapeadas 
competências institucionais ali-
nhadas ao planejamento estra-
tégico, com o objetivo voltado 
para conduta empreendedora, 
negociação, resiliência e visão 
sistêmica/estratégica. “Acredita-
mos que uma instituição sólida é 
feita de pessoas responsáveis e 
comprometidas com a missão da 
organização. Por isso, investimos 
nos profissionais que assumem 
um papel fundamental na pres-
tação de serviços, maximizando 
os esforços da instituição graças 
ao conhecimento e habilidades 
acumulados”, aponta a gerente 
de Recursos Humanos, Cláudia 
Denize.

“A FSFX tem uma visão de van-
guarda, que planeja o futuro e se 
preocupa em desenvolver o seu 
profissional. Ter uma política vol-
tada para o desenvolvimento das 
pessoas é um diferencial da insti-
tuição, que acredita no potencial 
do colaborador. Os treinamentos 
trazem abordagens que nos dão 
um direcionamento para atuar es-
trategicamente na área em que 
atuamos, ampliando nossa visão 
de mercado e gerando resultados 
imediatos na rotina.”

“A Fundação investe, continua-
damente, no desenvolvimento de 
seus colaboradores, pois acredita 
que o crescimento da instituição 
está diretamente ligado ao poten-
cial e ao aprimoramento de cada 
um. Cada treinamento é uma opor-
tunidade de repensar os conceitos 
de atendimento ao cliente, com 
foco no desenvolvimento dos ne-
gócios e em sintonia com a inova-
ção e o empreendedorismo.”

“Os treinamentos que a Fundação 
oferece são um indicativo de que 
a instituição quer investir em seus 
profissionais, gerar crescimento, 
ampliando as possibilidades de ino-
vação. Além de promover conheci-
mento, provocam um aperfeiçoa-
mento das técnicas utilizadas no dia 
a dia. Tudo isso é uma motivação a 
mais para atuar de forma responsá-
vel e buscar novos horizontes.”

Rodolfo Nuno Miranda 
Consultor de Vendas Usisaúde

Janísia Dornelas
Coord. de Serviços Administrativos

Christiane Pereira Ornelas
Enfermeira
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Agilidade e conforto
nos procedimentos

A ampliação da Unidade de Cirur-
gia Ambulatorial, local destinado 
à realização de pequenas cirur-
gias, é um exemplo de evolução 
constante da FSFX para ampliar 
possibilidades de atender mais 
e melhor a seus clientes. A ins-
tituição investiu em reformas e 
ampliação das estruturas e das 
salas de atendimento, sala de 
recuperação e banheiro dos fun-
cionários. Paralelamente a isso, 
a unidade - que funciona na Uni-
dade II do HMC - ganhou novos 
equipamentos como monitores, 
carrinho de urgência, desfibrila-
dor e mesa cirúrgica automática, 
além da inclusão de uma enfer-
meira exclusiva para melhorar a 
assistência e o atendimento pres-
tado ao paciente. 

A técnica em Enfermagem Érica 
Oliveira observou ganhos signi-
ficativos na rotina de trabalho. 
“O Hospital Márcio Cunha está 
sempre criando alternativas que 
geram benefícios tanto para o 
paciente quanto para o colabo-
rador. É uma forma de promover 
aprendizado e conhecimento, 
que consequentemente serão 
usados em prol da satisfação 
dos clientes. Com o novo espa-
ço, ganhamos praticidade, agili-
dade e podemos proporcionar ao 
paciente um trabalho com uma 
melhor qualidade assistencial e 
com zelo”, aponta.

Em média, são realizados men-
salmente 330 procedimentos. O 
agendamento na unidade se dá 
após atendimento do paciente 
em uma consulta médica, que irá 
identificar se há necessidade de 
intervenção cirúrgica de peque-
no porte. A Unidade de Cirurgia 
Ambulatorial, que já atendia as 
cirurgias de exérese de tumor de 

Saúde

A nova estrutura agiliza o atendimento de intervenções cirúrgicas de 
pequeno porte, contribuindo com a otimização do Centro Cirúrgico, 
destinado aos casos mais complexos

pele, eletrocauterização de lesão, 
postectomia, vasectomia, entre 
outras, ampliou o atendimento 
desde dezembro de 2014, com 
as cirurgias oftálmicas de facec-
tomias. 

Com a ampliação dos atendi-
mentos em 2015, a Unidade de 
Cirurgia Ambulatorial permitiu 
melhorar o acesso dos clientes 
às intervenções cirúrgicas de 
pequeno porte. Isso possibilita 
otimizar o Centro Cirúrgico, des-
tinado aos atendimentos mais 
complexos, além da prestação 
de cuidados individualizados e 
humanizados, com mais confor-
to aos pacientes, otimização do 

tempo de atendimento e abertura 
a novas cirurgias.

Unidade 
de Cirurgia 
Ambulatorial
•	 situada na Unidade II do HMC

•	 330 procedimentos realizados 
todo mês (média)

•	 Pequenas cirurgias, como: 
exérese de tumor de pele, pos-
tectomia, vasectomia, eletro-
cauterização de pele, cirurgias 
oftalmológicas de facectomia, 
entre outras
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Boas-vindas
HMC passa a contar com sala para parto 

mais humanizado

Mãe de primeira viagem: “Tive todo apoio técnico e 
emocional da equipe”, destaca Lívia, com o marido 
Bruno e a filha Alice

A Sala de PPP oferece uma estrutura que permite 
assistência ao parto normal, como um centro de 
inovações no amparo à gestante

Saúde

Com o objetivo de oferecer mais 
conforto e privacidade às novas 
mamães e aos recém-nascidos, o 
1º andar do Hospital Márcio Cunha 
conta agora com uma nova sala 
de parto como opção para clien-
tes Usisaúde e de convênios. Um 
ambiente único para acolher partu-
rientes no pré-parto, no parto e no 
pós-parto, garantindo mais cuida-
do e comodidade para mães e be-
bês que passam pelo parto normal. 

A chamada “Sala de PPP” é reco-
mendada para parturientes com 
indicação de parto normal e de 
gestação de baixo risco. A partir do 
conceito de humanização, oferece 
uma estrutura que permite assis-
tência ao parto normal, com inova-
ções que auxiliam no total amparo 
à gestante. A sala possui todos os 
equipamentos necessários para 
o nascimento do bebê, métodos 
para o alívio da dor, banheira, am-
plo espaço para exercícios com a 
bola, escada de ling (equipamento 

que ajuda na evolução do trabalho 
de parto) e a cama de PPP, que 
permite uma variação no posicio-
namento da gestante, deixando 
que a paciente conduza esse mo-
mento da melhor maneira possível. 
Além disso, também é permitida a 
presença do pai, que por sua vez 
pode auxiliar o processo e torná-lo 
mais cômodo e estimulante para a 
mulher, sem muitas dores. 

Segundo a gerente Materno-Infan-
til, Juliana Bechara Almeida Sousa, 
a estrutura oferecida pela Sala de 
PPP é um diferencial importante 
no acolhimento, na ambientação e 
na garantia do bem-estar materno. 
“Nesse ambiente não existe a sepa-
ração de mãe e filho. Toda a famí-
lia pode participar desse momento 
especial, de acordo com a vontade 
da parturiente. Desde o nascimen-
to da Alice, o primeiro bebê da sala, 
tem sido uma experiência positiva, 
um sucesso. Todos estavam muito 
concentrados e empenhados para 

que tudo fosse perfeito”, explica. 
As próximas ações do HMC para 
a unidade Materno-Infantil serão a 
reforma da sala de parto e a cons-
trução de mais sete salas para 
atender também às pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parto Adequado 
A inauguração da Sala de PPP do 
Hospital Márcio Cunha integra as 
ações do projeto Parto Adequado, 
uma iniciativa conjunta da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), do Hospital Israelita Albert 
Einstein e do Institute for Healthca-
re Improvement (IHI). Com apoio 
do Ministério da Saúde, o objetivo 
do projeto é identificar modelos 
inovadores e viáveis de atenção 
ao parto e nascimento, além de in-
centivar a realização do parto nor-
mal, reduzindo o percentual de ce-
sarianas desnecessárias na saúde 
suplementar e no sistema público. 
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As possibilidades 
e os avanços com a 
Medicina Nuclear

Métodos seguros, não invasivos e com informações 
cada vez mais precisas. A Medicina Nuclear é uma 
especialidade médica que usa quantidades mínimas 
de substâncias radioativas (radiofármacos) como fer-
ramenta para acessar o funcionamento dos órgãos 
e tecidos vivos, realizando imagens, diagnósticos e, 
também, tratamentos. Um método eficaz que o Hospi-
tal Márcio Cunha, por meio da Unidade de Oncologia, 
oferece à comunidade, como grande aliada da saúde. 

Com técnicas seguras e indolores, a Medicina Nuclear 
pode mostrar a causa da doença e a função dos ór-
gãos e tecidos, permitindo ao médico definir com mais 
propriedade a conduta de tratamento a ser adotada 
caso a caso. Uma alternativa que não se restringe ao 
diagnóstico oncológico, mas com uma ampla aplica-
ção em várias especialidades médicas.

Para o especialista em Medicina Nuclear Dr. Daniel 
Godoy, essa é uma área que tem o que há de mais 
moderno em exames de imagem.  “Os exames de 
Medicina Nuclear utilizam substâncias marcadas com 
material radioativo que, após sua administração, dis-
tribuem-se pelo organismo, fornecendo informações 
sobre a função dos órgãos em estudo. A grande van-
tagem é a quantidade de informações fornecidas pelos 
aparelhos, que de outra forma não estariam disponí-
veis. A avaliação funcional realizada pela Medicina Nu-
clear traz, muitas vezes, informações diagnósticas de 
forma precoce em diferentes patologias”, aponta.  

Entre os exames de Medicina Nuclear hoje disponíveis, 
incluem-se análises do funcionamento do coração, cé-
rebro, tireoide, rins, fígado e pulmões, avaliação de do-
enças nos ossos, além do diagnóstico de tumores nos 
principais órgãos do corpo. A Unidade de Oncologia do 
Hospital Márcio Cunha realiza os exames de cintilogra-
fia, que estão entre os mais conhecidos da área. Du-
rante o exame, é possível visualizar imagens por meio 
da radiação que é emitida do corpo dos pacientes. As 
imagens são capazes de propiciar informações impor-
tantes à equipe médica, no que diz respeito à função 
e metabolismo dos diferentes órgãos do corpo. Outro 
dado importante é que uma das principais utilizações 
do exame é para avaliação de doenças coronarianas.

Ao contrário dos estudos radiológicos convencionais, 
a Medicina Nuclear visualiza o órgão de dentro para 
fora, tendo as informações diagnósticas a partir da 
observação da distribuição do material radioativo pelo 
corpo, no tempo e no espaço. “A Medicina Nuclear vai 
ao encontro da nova medicina, que é celular e molecu-
lar. O método se destaca por apresentar diagnósticos 
mais rápidos e assertivos de doenças que crescem a 
cada dia, como câncer, doenças cardiovasculares, en-
dócrinas”, explica Dr. Daniel.

A Medicina Nuclear é considerada o método diagnós-
tico mais importante na detecção precoce e acompa-
nhamento dos pacientes com câncer, não apenas pela 
capacidade de diagnosticar pequenos tumores em es-
tágios iniciais de desenvolvimento, como também pelo 
potencial que o método apresenta em avaliar a respos-
ta terapêutica no controle evolutivo.
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Transplante: uma nova 
chance de vida

Nova Unidade de Transplantes do HMC vai 
contribuir para melhor atendimento a pacientes

No atendimento, a esperança. Nos profissionais, a con-
fiança para afastar a insegurança. E na nova estrutura, 
a chance de alcançar uma vida nova. Para dezenas de 
pacientes crônicos, essas serão as primeiras impres-
sões ao entrarem na nova Unidade de Transplantes 
do Hospital Márcio Cunha. A nova unidade ambulato-
rial, voltada para o atendimento exclusivo a pacientes 
transplantados, pacientes que vão receber um órgão e 
para doadores e potenciais doadores, abriu suas por-
tas para aprimorar a assistência de alta complexidade 
da instituição.

Único centro transplantador do Leste de Minas Ge-
rais, o Hospital Márcio Cunha hoje atende a pacientes 
de terapia renal substitutiva e transplantados renais  
provenientes de Itaobim, Teófilo Otoni, Governador 
Valadares, Caratinga, Manhuaçu e todo o Vale do 
Aço com a qualidade de quem se posiciona entre os 
melhores centros da especialidade no país. Por isso 
investiu em infraestrutura física e tecnológica, bem 
como em recursos humanos para o aprimoramento 
contínuo da equipe assistencial, consolidando um 
serviço de qualidade.

Destaque

Gestores da FSFX e HMC, com o médico coordenador do Programa 
de Transplantes do Rio de Janeiro, Eduardo Rocha, inauguraram a 
unidade que irá atender pacientes de todo o Leste de Minas

“Muda a forma de atender este segmento de pacien-
tes portadores de insuficiência renal crônica que irão 
transplantar e os já transplantados e doadores, agi-
lizando as avaliações pré-transplantes e o controle 
periódico dos pacientes transplantados e doadores, 
com mais conforto para todos. Estamos trabalhando 
para ampliar o número de transplantes realizados, 
bem como oferecer um atendimento cada vez melhor 
a esses pacientes, em harmonia com a necessidade 
de saúde da população regional. Neste novo espaço, 
poderemos oferecer um trabalho mais abrangente, 
multidisciplinar, envolvendo psicólogos, nutricionis-
tas, enfermeiros e assistentes sociais em um só lugar, 
além, é claro, da assistência médica”, afirma o médico 
nefrologista  e coordenador do Serviço de Transplan-
tes Renais do HMC, Carlos Alberto Calazans.

A nova estrutura visa também tornar-se um espaço 
de acesso à informação, com orientação e treina-
mentos de pacientes  por meio do diálogo, de ma-
teriais e vídeos educativos. Em paralelo ao Serviço 
de Transplantes Renais, o Hospital Márcio Cunha 
conta com a CIHDOTT, a Comissão Intra-hospitalar 
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de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes, composta por 
uma equipe multidisciplinar atu-
ante, pronta para realizar busca 
ativa diária de potenciais doa-
dores. Além de realizar também 
campanhas de esclarecimentos 
à população sobre a doação de 
órgãos, a CIHDOTT conta ainda 
com os apoios do Laboratório de 
Análises Clínicas 24 horas e de 
equipes disponíveis para aber-
tura e fechamento de protocolos 
de pacientes com morte cerebral 
(possíveis doadores) e exames 
de imagem, além do Leito de 
Apoio à Vida, um leito disponível 
permanente e exclusivamente 
para pacientes potenciais doa-
dores, no 7º andar do hospital. 
Processo semelhante ao utilizado 
nos principais hospitais do mun-

Captação de coração inédita
Em junho, o Hospital Márcio Cunha realizou pela pri-
meira vez no Vale do Aço uma captação de coração 
de um doador falecido para ser transplantado em 
outro paciente. O trabalho inédito foi realizado por 
profissionais que integram a CIHDOTT do HMC em 
conjunto com a equipe do Hospital Felício Rocho, de 
Belo Horizonte. Além do coração, levado para capital 
mineira, transplantado no mesmo dia e dando vida 

nova a um homem de 28 anos que sofria de doença 
de Chagas, os profissionais captaram ainda fígado, 
rins e córneas. O trabalho ratifica não apenas as con-
dições clínicas, técnicas e tecnológicas de o hospital 
diagnosticar casos de morte encefálica e possibilitar 
tais atendimentos de alta complexidade, mas tam-
bém reforça a importância das campanhas de cons-
cientização para doação de órgãos da CIHDOTT. Um 
gesto nobre em Ipatinga e que ajuda a salvar vidas 
em outras cidades.

tes é compartilhado com toda a 
comunidade, uma vez que o gesto 
voluntário da doação de órgãos é 
o início de todo o processo”, des-
taca o superintendente do HMC, 
Mauro Oscar de Souza Lima.

Outra grande conquista foi a rea-
lização dos exames para avaliar 
tanto os potenciais receptores 
quanto os doadores vivos, que 
antes eram realizados com gran-
de dificuldade e demora por meio 
da rede pública na cidade de ori-
gem dos pacientes. Hoje, todos 
esses  pacientes são avaliados 
no HMC pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), o que aumenta a 
confiabilidade dos exames, agili-
za os processos e facilita, assim, 
o processo de doação, sem custo 
nenhum para o paciente.

do para captação e transplantes 
de órgãos. 

Eficiência nos 
transplantes
Fruto de ações assertivas, como a 
reestruturação estratégica para a 
captação de órgãos, a criação do 
Leito de Apoio à Vida e o trabalho 
de uma equipe altamente capaci-
tada para avaliar possíveis can-
didatos a transplantes, o HMC al-
cançou a marca expressiva de 40 
transplantes renais em 2014. Mais 
que o dobro em relação ao ano an-
terior. Desse total, um avanço im-
portante foi o aumento no número 
de doadores falecidos, quase três 
vezes se comparado com 2013. “O 
sucesso da Unidade de Transplan-
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50 anos dedicados a
cuidar de gente

Uma história que une pioneirismo, 
qualidade e dedicação às pessoas 
em uma marca que alia compro-
misso e inovação. Protagonizada 
por profissionais apaixonados pelo 
que fazem, a história dos 50 anos 
do Hospital Márcio Cunha tornou a 
marca conhecida e respeitada no 
cenário nacional. Uma instituição 
que há cinco décadas promove 
saúde com qualidade e seguran-
ça aos pacientes, atendendo com 

Acompanhada pelos filhos, Elvira Cunha, esposa do 
engenheiro Márcio Cunha, responsável pela construção 
do hospital e que dá nome à instituição, foi uma das 
homenageadas

Na companhia dos diretores da FSFX, Luís Márcio 
Araújo Ramos, e do HMC, Mauro Oscar de Souza Lima, 
o presidente da Usiminas, Rômel Erwin de Souza, visitou 
a exposição sobre os 50 anos do hospital

Capa

excelência uma população de 800 
mil habitantes, para a qual é refe-
rência.

A celebração dos 50 anos foi 
marcada por uma cerimônia que 
homenageou colaboradores, au-
toridades e ex-dirigentes do hos-
pital, da Fundação e da Usiminas. 
Também foram homenageados 
familiares do engenheiro Márcio 
Aguiar da Cunha, que dá nome à 

instituição. Contratado pela Usimi-
nas para coordenar as obras de 
construção da cidade de Ipatinga e 
do hospital, em 1962, faleceu dois 
anos mais tarde em um acidente 
aéreo no estado do Rio de Janei-
ro, meses antes da inauguração. 
A homenagem a Márcio Cunha 
emprestou ao hospital mais que 
um nome, tornou-se empreendi-
mento símbolo do triunfo de de-
senvolvimento e integração entre 
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empresa e sociedade nas décadas adiante. “Ficamos 
muito lisonjeados com o convite e a participação nas 
homenagens e comemorações dos 50 anos do HMC. 
A contribuição e a dedicação de cada um de vocês 
engrandeceram e elevaram este nome a esferas ini-
magináveis. Considerem-se todos parte da família de 
Márcio Cunha, porque assim nos fizeram sentir. Nosso 
muito obrigado, de coração”, agradeceu Marcos Tu-
nes, filho do engenheiro.

O ponto alto da noite foi o espetáculo de luzes e dança 
do grupo Casa Laboratório, com uma bela intervenção 
artística para apresentar o Selo Comemorativo dos 
Correios. O evento celebrou também o lançamento do 
livro em homenagem aos 50 anos do HMC, contados 
a partir de depoimentos de personagens que fizeram 
parte dessa história. Produzido pelo jornalista, docu-
mentarista e historiador Sávio Tarso, o livro foi entre-
gue de presente aos convidados durante o evento, 
que também reservou espaço para uma grande expo-
sição de imagens, registradas por diversos fotógrafos 
do Vale do Aço ao longo dos anos. Um grande baile 
encerrou as homenagens ao cinquentenário do HMC.

Com a vocação de atender cada vez melhor, o HMC 
alcançou ao longo de sua história inúmeras conquistas, 
fruto de investimentos pautados sempre na melhoria 
contínua dos serviços prestados à comunidade, acumu-
lando resultados dignos do seu porte. “O HMC é an-
tes de qualquer coisa o resultado da multiplicação das 
ideias e dos esforços de homens e mulheres devotados 
em sua missão de zelar pela vida. A tradução desses 
50 anos representa o nosso compromisso com todos 
aqueles que emprestaram sua contribuição e certamen-
te parte de suas vidas ao HMC”, comemora o diretor 
executivo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos.

A busca incessante pela qualidade e o aprimoramento 
contínuo dos processos na Fundação São Francisco 
Xavier levaram o Hospital Márcio Cunha a pioneiras e 

grandiosas conquistas. Em 2003, foi o primeiro hospi-
tal do Brasil a obter o certificado de Acreditação com 
Excelência, nível máximo concedido pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Três anos mais tar-
de, recebeu o Prêmio Mineiro da Qualidade. Em 2014, 
foi recomendado, desta vez em âmbito internacional, 
para receber a certificação da Det Norske Veritas In-
ternational Accreditation Standard (DIAS), a norma de 
acreditação hospitalar baseada nas normas reconheci-
das pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos. 
Tudo isso ressalta os elevados padrões de qualidade 
e segurança assistencial e de infraestrutura da institui-
ção moldados nas últimas cinco décadas.

“A experiência do Hospital Márcio Cunha com o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) ilustra bem nossa vocação 
de instituição parceira e filantrópica, ao buscarmos ser 
sinônimo tanto em referência em atendimentos de alta 
complexidade, como oncologia, tratamento de terapia in-
tensiva e hemodiálise, por exemplo, quanto de inovação 
em produtos e serviços que tragam benefícios diretos 
aos seus pacientes, como transplantes renais e cirurgias 
cardíacas para implantes de marca-passo”, explica Mau-
ro Oscar de Souza Lima, superintendente do HMC.

O baile em homenagem aos 50 anos do Hospital Márcio Cunha reuniu colaboradores da Fundação, parceiros e muita 
gente animada para festejar o cinquentenário da instituição

Encontro de executivos da Usiminas, da FSFX e do HMC 
com ex-diretores homenageados na cerimônia
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“É uma satisfação muito grande ter 
participado de uma obra grandiosa 
que deu certo. Todos nós que co-
meçamos a escrever essa história 
injetamos nosso amor e dedica-
ção. Desde o início acreditávamos 
e tínhamos a convicção de que 
o hospital seria muito importante 
para a região.”

Derly Mendes Gomide
1º diretor do Hospital
Márcio Cunha

“Eu tenho orgulho de fazer parte 
desta instituição e fiquei muito feliz 
pela homenagem, pelo reconheci-
mento. Há 28 anos, sinto como se 
todo dia fosse o primeiro. Minha 
história aqui acaba se confundindo 
com a minha vida, porque a gente 
passa mais tempo no trabalho e, 
o aprendizado adquirido, levamos 
para sermos melhores a cada dia.” 

Terezinha Rodrigues Vieira 
Técnica em Enfermagem

“Na minha vida, foram muitas as 
conquistas realizadas a partir da-
qui do HMC, do meu trabalho. E 
hoje me sinto realizada por todo 
esse tempo muito bom que vivi 
aqui e que garantiu muita coisa à 
minha vida.”

Rita de Cássia Silva
Assistente de Compras 

“Eu me senti reconhecida, fiquei 
feliz, e para mim é muito importan-
te. No HMC consegui minha vida, 
batalhei, estudei, eduquei meus fi-
lhos. Para mim foi maravilhoso, foi 
tudo de bom.”

Márcia D’Windson Domingues 
Enfermeira da UTI II

“Trabalhar na Fundação foi uma 
bênção na minha vida. Fico grato 
por ter meu trabalho reconhecido 
e valorizado e por contribuir com 
esta instituição tão grande que é 
o HMC. Ao longo desses 20 anos, 
acompanhei o crescimento e as 
conquistas do hospital, que tam-
bém são nossas.”

Antônio de Fátima Costa 
Operador de Processamento
de Roupas

Histórias que se cruzam
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Um dos médicos pioneiros do HMC, desde 1965, Fábio Franco voltou à UTI para agradecer a assistência recebida pela 
equipe multidisciplinar no tratamento 

Avanço no tratamento 
com o paciente

Aliada na recuperação e evolu-
ção do paciente, a válvula de fala 
atua como eficiente dispositivo 
no cuidado da disfagia (perda da 
deglutição) de pacientes submeti-
dos a traqueostomia ou intubação. 
Além disso, é útil para auxiliar a 
fala, a retirada da traqueostomia 
e a proteção das vias aéreas infe-
riores. Há alguns meses, um dos 
médicos pioneiros do HMC, Fábio 
Emmanuel Franco, virou paciente 
e foi internado com um quadro de 
insuficiência respiratória e pneu-
monia intersticial. O tratamento foi 
bem-sucedido principalmente por 
ter recebido a válvula de fala, fun-
damental para reestabelecer sua 
alimentação via oral, a comunica-
ção e respiração espontânea livre 
da traqueostomia, a partir de técni-
cas específicas da fonoaudiologia 
e da fisioterapia.  

O paciente médico comemorou o 
avanço no tratamento. “Uma das 
piores coisas que existem é a inca-

HMC garante assistência mais humanizada com 
técnica inovadora no Vale do Aço

Nossa Gente

pacidade de se comunicar. A que 
mais nos prejudica é a fala. É an-
gustiante a impotência de fazer-se 
entender. Após uma traqueosto-
mia, sofri na pele por uns dias esse 
drama. Quando a fonoaudióloga 
me colocou uma válvula de fala 
foi maravilhoso. Voltei a falar ime-
diatamente, além de a válvula me 
ajudar na deglutição e respiração. 
Como médico e paciente, acho de 
enorme valia a utilização do equi-
pamento para a recuperação física 
e emocional”, afirma. 

A assistência e o trabalho em equi-
pe foram fundamentais para o bom 
funcionamento da válvula após 
sua instalação. Neste tratamento, 
a função da fonoaudiologia e da 
fisioterapia consiste em auxiliar o 
paciente no desenvolvimento de 
suas funções orais, como explica a 
fonoaudióloga Karen Amorim Men-
danha: “O paciente que fica muito 
tempo respirando com a ajuda de 
aparelhos perde a função de ingerir 

(deglutir) alimentos, não consegue 
mais fazer a manutenção de saliva, 
prejudicando também a recupera-
ção da respiração espontânea. O 
nosso trabalho é fazer esse pa-
ciente voltar a ter deglutição eficaz 
e sensibilidade da região intraoral, 
para que ele volte a se alimentar e 
consiga controle oral para eliminar 
secreções. Hoje ele já está sem a 
traqueostomia, falando, com sua 
funcionalidade oral recuperada, e 
este é um passo muito grande”.

Além disso, a utilização de válvula 
de fala permite uma rápida evolu-
ção do paciente, contribuindo para 
a redução do tempo de permanên-
cia no hospital e para a diminuição 
do risco de infecção e de reinterna-
ção. “Os benefícios para o pacien-
te vão desde a melhora na intera-
ção com o ambiente e pessoas, 
influenciando na autoestima e no 
bom humor, até a deglutição dos 
alimentos”, esclarece a médica Ali-
ne Salgueiro.
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Nossas Ações

Mais eficiência com a 
reforma da lavanderia

Transformar, com segurança e em tempo hábil, roupa 
suja e contaminada em roupa limpa. Esse é o objetivo 
básico de uma lavanderia hospitalar. Um dos setores 
de apoio mais importantes do hospital, a lavanderia é 
responsável pelo processamento da roupa utilizada e 
pela distribuição em condições de higiene, conserva-
ção, e em quantidade adequada, a todas as unidades 
do hospital.

Priorizando uma assistência segura e de qualidade, a 
Fundação São Francisco Xavier reformou e ampliou 
a Unidade de Processamento de Roupas, buscando 
atender a crescente demanda de clientes. Além da am-
pliação do espaço, que passou de 629 m² para 1.000 
m², o setor recebeu uma reforma estrutural completa. 
Com a intervenção, houve um aumento nas áreas de 
separação e lavagem, reforma do vestiário para os fun-
cionários, construção de novas salas de supervisão, 
gerência, depósito de materiais de limpeza, costura, 
sanitários e copa, além de uma melhoria significativa 
na logística de saída de roupa limpa. O novo espaço 
contribuiu ainda para o aumento de armazenamento 
de roupa limpa e ganhou melhorias nos padrões de 
acabamento. 

A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços 
de apoio ao atendimento aos pacientes. “Para garantir 
um gerenciamento eficaz dos processos, a Fundação 
São Francisco Xavier tem investido em reformas es-
truturais e novas tecnologias que irão contribuir para 
a diminuição do tempo de trabalho e a evolução no 
cuidado com a higienização das roupas hospitalares. 
As mudanças trouxeram ganhos tanto para o paciente 
quanto para o colaborador, que agora trabalha em um 
ambiente totalmente climatizado, confortável e com 
uma estrutura totalmente renovada”, aponta a gerente 
de Processamento de Roupas, Janaína Stanciola.

Coletar, separar, lavar, secar, dobrar, reparar e distri-
buir as roupas em condições de uso a todas as unida-
des. Esse é o caminho feito pela equipe da lavanderia 
que diariamente processa mais de cinco toneladas de 
roupas. “Com um bom sistema de processamento da 
roupa conseguiremos contribuir com uma assistência 
ainda mais segura e de qualidade aos nossos pacien-
tes”, ressalta a supervisora de Processamento de Rou-
pas, Maria Aparecida Assunção do Carmo.

Reforçando os valores de responsabilidade social, a 
Fundação lava ainda, de forma voluntária, roupas para 

o grupo Se Toque, que trabalha com pacientes da On-
cologia, além de prestar serviços para a Prefeitura de 
Ipatinga, lavando cerca de 14 toneladas de roupas por 
mês do Hospital Municipal. Ao todo, a FSFX processa 
165 toneladas de roupas por mês.

“A ampliação da lavanderia trouxe muitos benefícios 
para todos. A gente tem mais espaço e conforto, o que 
dá para trabalhar com mais tranquilidade. O ambiente 
novo é uma conquista que vai ajudar a melhorar as 
condições de trabalho. A gente percebe que a FSFX 
está preocupada com seus pacientes e também com 
seus colaboradores.”

Marilene das Graças Barros, líder de Processa-
mento de Roupas
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Ambiente mais humanizado

Ao entrar no 6º andar do Hospital Márcio Cunha é pos-
sível notar uma luz especial. Cores que transmitem 
uma sensação de tranquilidade, figuras nas paredes 
e ambientes totalmente renovados. A reforma da In-
ternação Pediátrica contemplou a execução de um 
novo sistema de utilidades, englobando as instalações 
hidrossanitárias, elétricas, dados e voz, gases medi-
cinais, chamada de enfermagem, e adotou o fecha-
mento dos ambientes com drywall (uma construção 
sustentável). A iluminação foi toda substituída para 
lâmpadas LED, com o objetivo de proporcionar uma 
melhor luminosidade aos ambientes e conseguir uma 
melhor eficiência energética. Além disso, a Fundação 
São Francisco Xavier está ampliando a Brinquedoteca 
e reestruturando a sacada do andar, que serão libera-
das para o uso dos pacientes e acompanhantes.

Todo o trabalho seguiu as diretrizes da arquitetura 
hospitalar, em projetos pensados para atender com 
segurança e eficiência os pacientes, em conformida-
de com as atuais normas vigentes na legislação. “A 
harmonia visual gerada pelo equilíbrio das cores é 
uma ferramenta importante para o melhor resultado 
no tratamento dos pacientes, pois transmite alegria, 
descontração, ao mesmo tempo que leva aconchego 
e tranquilidade. O resultado é uma ala com ambien-
te leve, com temas infantis e muito conforto para as 
crianças”, ressalta a supervisora de Enfermagem da 
Pediatria, Sirlene Edina Fernandes.

A área de 1.610 m² se tornou um ambiente moderno e 
mais agradável, projetado para proporcionar conforto 
e facilidades também para os colaboradores. “Com a 
reforma, tivemos muitas conquistas. Foi uma trans-
formação em que todos foram beneficiados com as 

Internação Pediátrica é totalmente renovada

Para a técnica em Enfermagem Maria Almeida, 
os novos ambientes foram uma conquista para os 
pacientes e para a equipe

melhorias. Os pacientes ganharam um ambiente rees-
truturado, mais acessível e organizado. E nós, profis-
sionais, ganhamos em praticidade, podendo oferecer 
mais qualidade na assistência, com um espaço ade-
quado, mais amplo e com equipamentos novos para 
atender com mais segurança os clientes Usisaúde e 
SUS, pois uma conquista para o paciente é também 
uma conquista de toda a equipe”, comemorou a técni-
ca em Enfermagem Maria Almeida Pereira.
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É preciso saber viver
Beneficiário do Usifamília dá exemplo de força 

e vitalidade
Sim, ele venceu o câncer duas vezes, conheceu a Euro-
pa aos 90 anos e superou os desafios da idade. Esban-
jando vitalidade, Francisco Mário Oliveira está sempre 
pronto para uma boa conversa. Hoje, ele mantém os 
hábitos saudáveis e, com a ajuda do Programa Usifamí-
lia, está sempre em dia com a saúde. Com uma equipe 
multidisciplinar, os beneficiários recebem atendimento 
voltado para a promoção da saúde, com foco na pre-
venção e no gerenciamento das doenças crônicas.

O caso do Sr. Francisco chamou a atenção da equipe 
do Usifamília, que há seis meses tem acompanhado 
de perto sua história. Para a médica Jamille Salles, 

sua determinação demonstra a eficácia do programa, 
que é garantir a saúde dos beneficiários de forma pre-
ventiva. “Ele está sempre bem-disposto e é um exem-
plo de vida para toda a equipe. O que mais me chama 
atenção é esta vontade de viver e nunca desistir. Ele 
não se entrega às dificuldades; pelo contrário, está 
sempre motivado a vencer. E a proposta do Usifamília 
é aprimorar essa experiência do cuidado, centrado no 
indivíduo e na família, buscando o bem-estar dos be-
neficiários”, comenta.

Por onde passa, Sr. Francisco esbanja alegria e im-
pressiona pela boa saúde. Mesmo quase centenário, 
ele ainda realiza diversas atividades, como o pilates. 
Embora não revele o segredo da longevidade, deixa 
algumas pistas. “O mais importante é viver a vida com 
o mesmo vigor e intensidade sempre. As lutas foram 
muitas, e hoje tenho a certeza de missão cumprida, 
mas sem pensar em parar. Minha força sempre veio da 
minha família e da vontade de ajudar o próximo. É isso 
que me motiva a viver”, conclui.

Para a filha Terezinha Oliveira, o acompanhamento do 
Usifamília tem sido fundamental para manter a saúde 
do pai: “As consultas e as orientações só trouxeram 
ganhos, principalmente psicológicos. Na idade dele é 
comum esse tipo de mudança, mas, com o programa, 
ele tem aliado a saúde do corpo e da mente”.

Mutirão da saúde 
“Um dia dedicado à sua saúde.” Esse foi o evento re-
alizado pela equipe multidisciplinar do Usifamília, que 
beneficiou mais de 100 idosos com idade superior a 
75 anos. A ação incluiu uma avaliação da saúde, a en-
trega da Cartilha do Idoso, a realização de palestras 
ao longo do dia sobre prevenção de quedas, insônia, 
uso de medicamentos, alimentação, tontura, mitos do 
envelhecimento, direitos dos idosos, sexualidade e de-
pressão, tudo acompanhado de um  lanche especial 
preparado para esse público. 

Todos os participantes do evento saíram da unidade 
com consulta agendada no serviço e passaram a in-
tegrar o Programa Usifamília. Com uma proposta di-
ferenciada, baseada no modelo conhecido internacio-
nalmente como Atenção Primária, o Usifamília busca 
atender as necessidades de saúde e tornar a relação 
com os profissionais de saúde muito mais próxima, por 
meio da vinculação com a equipe.

Aos 97 anos, Sr. Francisco tem uma rotina que inclui 
pilates duas vezes por semana

Trabalhando de forma preventiva, a equipe 
multidisciplinar do Usifamília acompanha a saúde do 
Sr. Francisco 

Usisaúde
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Atitude rima com saúde
Qualidade de vida: a importância de manter corpo 

e mente saudáveis
Manter o equilíbrio do corpo e da mente frente à corre-
ria dos dias atuais é um desafio para muitas pessoas. 
Não importa a idade ou a fase em que se está viven-
do, a qualidade de vida é essencial para alcançar uma 
vida longa e saudável. O melhor caminho para garantir 
a saúde, manter uma boa forma física e melhorar o de-
sempenho em todas as atividades rotineiras é adotar 
hábitos saudáveis. 

Com o Programa Atitude Rima com Saúde, os bene-
ficiários da Usisaúde contam com uma equipe multi-
disciplinar que atua em 13 projetos de promoção da 
saúde e prevenção de riscos e doenças. Um deles é o 
Projeto Gerar, que acompanha os futuros pais no mo-
mento novo na vida do casal. A beneficiária da Usisaú-
de Brigida Maris Franco participou do projeto e apro-
vou a iniciativa. “A gestação é um momento de infinitas 
expectativas que se misturam com medos e dúvidas. 
O projeto me auxiliou exatamente na resolução de dú-
vidas importantes, como mudanças que ocorrem nos 
três trimestres da gestação, o que é necessário na ali-
mentação de uma grávida, as possibilidades de par-
to e, principalmente, os cuidados iniciais com o bebê: 
amamentação, primeiro banho, como cuidar do umbi-
go, as vacinas, entre outras coisas que deixam nossa 
cabeça cheia de preocupações. Ganhei segurança e 
confiança, e isso foi fundamental”, apontou.

A saúde e a longevidade dependem muito da manei-
ra como vivemos. Conciliar alimentação, descanso e 
atividade física não é tarefa fácil, mas, apesar das di-

ficuldades, é possível encontrar equilíbrio e reduzir os 
danos causados pelo estresse e pelo desgaste diário. 
Maria Aparecida Barbosa, que participou do Projeto 
Equilibrar, sabe bem a importância da escolha de hábi-
tos saudáveis. Com o projeto, ela emagreceu, adotou 
uma alimentação equilibrada e hoje esbanja disposi-
ção. “Sentir-se bem com o corpo e a mente é desafio 
nesta correria do dia a dia. Achamos que não temos 
tempo para nos cuidar e acabamos atropelados pela 
rotina. No Projeto Equilibrar, entendi a importância de 
ter um tempo para mim. Hoje tenho uma alimentação 
saudável, emagreci, resgatei minha autoestima, me 
sinto mais viva e com muita disposição. Sou uma nova 
mulher, com novos hábitos”, pontua. 

O Programa Atitude Rima com Saúde também trouxe 
grandes benefícios para o aposentado José Carlos 
Santiago. Aos 63 anos, ele trocou o cigarro por novas 
amizades. “Com o Projeto Inspirar, só ganhei motivos 
para comemorar. Além da saúde, melhorei financeira-
mente, ganhei novos amigos, aprendi com as experiên-
cias dos outros e tive a oportunidade de também ajudar 
as pessoas com a minha história. No projeto, há uma 
interação muito grande, em que todos se amparam. 
Tudo na minha vida mudou, e para melhor”, resume. 

Se você é beneficiário Usisaúde, 
participe do programa. Conheça os 
projetos e inscreva-se pelo
0800 283 0040 ou pelo site
www.atituderimacomsaude.com.br

Projeto Gerar: informações 
e cuidados para os futuros 
pais e mães

Nossos Projetos
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Trânsito seguro
Nos centros urbanos, o trânsito parece uma 
corrida contra o tempo. A crescente movimen-
tação e a quantidade de carros são apontadas 
como os grandes motivos de acidentes, envol-
vendo não apenas motoristas mas também mo-
tociclistas ciclistas e pedestres. Contudo, nes-
sa realidade que interrompe de forma trágica 
mais de 48 mil histórias de vida no país todos 
os anos, a imprudência e a falta de atenção são 
apontadas por autoridades como as principais 
causas – e que poderiam ser evitadas.

Pensando nisso, a Fundação São Francisco 
Xavier e a Usiminas estão juntas mais uma vez 
para conscientizar, reduzir e minimizar núme-
ros e impactos de um problema que coloca o 
Brasil como o 4º país do mundo em mortes no 
trânsito, ao lançarem a campanha de conscien-
tização “Vá e volte do trabalho com segurança 
– Por um trânsito mais seguro”. Com o objetivo 
de abordar colaboradores e clientes com ma-
teriais informativos, contendo dicas e cuidados 
que fazem a diferença para um trânsito seguro, 
foram realizadas blitze nas portarias da Usina 
de Ipatinga e locais próximos às unidades do 
Hospital Márcio Cunha.

Risco invisível
As boas práticas no ambiente hospitalar começam 
com o simples gesto de higienização das mãos – 
maneira simples e eficaz na prevenção da infecção 
hospitalar. Se realizada de forma adequada com a 
utilização de água, sabão e álcool gel, remove das 
mãos microrganismos adquiridos transitoriamente 
no contato com algum objeto e/ou paciente. Higie-
nizar as mãos é uma medida que faz a diferença 
na prevenção e combate à infecção hospitalar. Em 
razão disso, a Fundação São Francisco Xavier rea-
lizou mais uma edição da Campanha de Higieniza-
ção das Mãos envolvendo ações preventivas e de 
conscientização sobre a importância das práticas 
de higienização das mãos. 

Durante a campanha, que lançou o mascote Zé 
Limpeza, a partir de sugestões dos colaboradores,  
foram realizadas intervenções de caráter educa-
tivo, destinadas à equipe de assistência à saúde, 
pacientes e acompanhantes, em todas as unidades 
da FSFX, reforçando a importância da prática dessa 
técnica que, realizada nos momentos certos, é ca-

Notas

paz de salvar vidas. “Combata as infecções com as 
medidas certas” foi o tema escolhido para a campa-
nha, que abordou os cinco momentos da higieniza-
ção das mãos. Além disso, os colaboradores rece-
beram bótons retráteis em substituição aos cordões 
para crachás.

As equipes da FSFX e Usiminas reforçaram 
práticas importantes para o dia a dia no trânsito
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Experiência sólida 
Um objetivo claro, a dedicação e o empenho foram 
essenciais para Raphael Vasconcelos ampliar seus 
conhecimentos e alcançar o sucesso na carreira 
profissional. O ex-aluno do Colégio São Francisco 
Xavier, hoje administrador público e advogado, foi 
contemplado com uma bolsa de estudos para parti-
cipar do curso de pós-graduação Máster em Lideran-
ça e Gestão Pública no Centro de Liderança Pública 
(CLP). No programa, Raphael teve a oportunidade de 
participar de um módulo internacional na Universida-
de de Harvard - Harvard Kennedy School of Govern-
ment, Cambridge, Massachusetts-EUA. 

Foram mais de oito anos no Colégio São Francisco 
Xavier. Para Raphael, toda a base da educação ad-
quirida na instituição foi fundamental para alcançar 
seus objetivos. “Uma parte considerável da constru-
ção do ser humano e da preparação para a vida em 
sociedade acontece quando se está na escola, e eu 

tive a sorte de passar grande parte da minha vida 
educacional no CSFX. Isso fez toda a diferença em 
minha vida”, aponta.

Soluções práticas 
O Hospital Márcio Cunha (HMC) ampliou os horá-
rios de atendimento de serviços aos clientes nos 
finais de semana. Os setores de marcação de con-
sultas e exames, bem como a realização de diver-
sos tipos de procedimentos, passam a funcionar 
aos sábados também em período integral, das 7h 
às 17h. A marcação de consultas e exames pode 
ser feita tanto presencialmente, na Unidade I (Bair-
ro das Águas), Unidade II (Bom Retiro) e Unidade 
de Medicina Diagnóstica (Bairro Ideal), quanto por 
telefone. 

Além disso, os clientes da instituição agora podem 
pré-agendar e tirar dúvidas sobre os exames utili-

zando o aplicativo WhatsApp no celular ou tablet. 
Para utilizar o novo serviço, o cliente deve adicio-
nar o número do HMC nos contatos do celular: (31) 
9686-1060. Com o número gravado, é preciso enviar 
uma mensagem de texto pelo aplicativo com a foto 
do pedido médico, fotos do documento de identidade 
(frente e verso) ou carteira de habilitação e do cartão 
do convênio, seja ele Usisaúde ou outro convenia-
do do hospital. Caso o cliente não tenha convênio, 
basta especificar na mensagem como “particular”, 
garantindo a ele agilidade, segurança e efetividade 
no serviço.

Apresentados os documentos necessários, o cliente 
finaliza o pré-agendamento e é só aguardar o retorno 
dos atendentes.

Diálogo aberto 
Quando se trata de atender às 
expectativas dos clientes, as em-
presas têm buscado estratégias 
para reduzir a distância entre as 
necessidades das partes envol-
vidas. Levando-se em considera-
ção esses aspectos, o Centro de 
Odontologia Integrada (COI) de-
senvolveu o programa Gerente e 
Você, que permite uma maior in-

teração e participação estratégica 
da gestão nos processos adminis-
trativos. 

A iniciativa possibilita uma aproxi-
mação dos gestores no trabalho 
diário de atendimento do COI, no 
que se refere à funcionalidade dos 
processos e ao fluxo do atendi-
mento no setor, em que podem ser 
identificadas e avaliadas alternati-
vas de melhoria contínua.

O ex-aluno do CSFX e hoje advogado Raphael é 
especialista em Liderança e Gestão Pública
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No topo do Enem

Na lista dos melhores entre os me-
lhores, feita pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) para divulgação do re-
sultado do Enem 2013, o Colégio 
São Francisco Xavier figura na 2ª 
colocação do Vale do Aço, resultado 
divulgado em dezembro de 2014.

Mesmo com resultados não muito 
diferentes daqueles do ano ante-
rior, o CSFX subiu três posições 
no ranking regional do Enem. Isso 
porque o sistema das notas do 
Enem por escola trouxe, desta vez, 
diversas novidades para análises 
comparativas dos resultados. En-
tre elas, o novo cálculo das médias 
das escolas, que agora considera 
apenas o resultado nas provas ob-
jetivas dos 30 melhores alunos de 
cada instituição. Foi a primeira vez 

CSFX está entre os melhores no novo ranking do 
Exame Nacional do Ensino Médio

análise é feita, no rendimento por 
disciplina, por conteúdo, por com-
ponente curricular e por área de 
conhecimento. 

A posição de destaque ocupada 
pelo CSFX no Enem, comparan-
do-se com as demais escolas do 
Vale do Aço, mostra o resultado 
de uma instituição sólida, com to-
das as condições para continuar 
obtendo bons resultados em qual-
quer tipo de exame. A parceria com 
o Poliedro contribuiu para manter 
a posição de liderança do colégio. 
Um destaque fruto das inúmeras 
iniciativas e recursos que visam 
a aprovação de seus estudantes 
nas melhores universidades do 
país, que têm a oportunidade de 
se preparar com o material didáti-
co mais completo do Brasil.

Educação

que o Inep utilizou tal método de 
comparação, que passou a obser-
var o porte da escola.

CSFX: Instituição com o maior nú-
mero de alunos que realizaram o 
exame na região (222 inscritos). 
Nessa avaliação, a média da nota 
dos 30 melhores alunos do colé-
gio foi de 813,57 pontos, e a mé-
dia da nota de redação deles foi 
de 901,25.

O critério que compara, dentro 
das mesmas condições, todas 
as instituições terá um impacto 
muito forte na maneira como o 
Enem é analisado. As atenções 
não estarão focadas apenas no 
número final. Estão direcionadas 
também ao tamanho da escola, 
em cima de quantos alunos essa 
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Educação continuada
Colégio apresenta novos cursos de capacitação 

profissional
Experiência e aperfeiçoamento contínuo. Esses requi-
sitos têm sido fundamentais para se destacar no mer-
cado de trabalho, que está cada dia mais exigente e 
disputado. Estar atualizado pode possibilitar ao profis-
sional novas oportunidades de crescimento. O Colégio 
São Francisco Xavier, atento às demandas do merca-
do atual, está oferecendo também cursos de capacita-
ção. Para o início de 2015, a novidade foi o curso de 
Instrumentação Cirúrgica. O curso prepara o profissio-
nal para atuar em toda a evolução cirúrgica, com no-
ções sólidas sobre assepsia e antissepsia, métodos de 
paramentação e do comportamento necessário para 
frequentar um centro cirúrgico, domínio das técnicas 
de instrumentação e técnicas operatórias específicas 
das principais áreas cirúrgicas.

No cenário repleto de novos desafios, os profissionais 
qualificados se tornam um recurso cada vez mais es-
casso. “O mercado de trabalho vem exigindo cada vez 
mais profissionais que estejam preparados para se 
adaptar às diversas situações do dia a dia de uma em-
presa e, assim, resolvê-las de forma eficaz e rápida. 
Os cursos de capacitação geram uma nova oportuni-
dade de crescimento profissional em um tempo me-
nor de duração. E o colégio abre mais um leque para 

atender esta demanda crescente, com cursos em dife-
rentes áreas”, esclarece a coordenadora dos Cursos 
Técnicos, Blenda Rangel de Carvalho.

O técnico em Enfermagem Wallace Barreto, estudante 
do curso de Instrumentação Cirúrgica do CSFX, está 
investindo em sua carreira com uma boa qualificação 
profissional. “Acredito que uma boa capacitação não 
só dá plena possibilidade para o exercício da função, 
como também prepara melhor para o mercado de tra-
balho. E o colégio permite tudo isso. O curso tem sido 
bastante enriquecedor, com aulas teóricas e práticas, 
e uma estrutura que possibilita ter acesso a um con-
teúdo aprofundado, com informação e vivência para 
atuar com segurança e responsabilidade”, afirma.

Cursos oferecidos*
•	 Instrumentação Cirúrgica
•	 Gestão e Coleta
•	 Autocad
•	 Cuidador de Idosos

*Condicionados à formação de turmas.

Alunos em aula prática do curso 
de Instrumentação Cirúrgica
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Saúde das crianças
em foco

Mesmo antes de uma gravidez con-
firmada, o que muita gente não sabe 
é que estar em dia com a saúde bu-
cal também é essencial para uma 
gestação mais saudável. É o que 
explica as odontopediatras do Cen-
tro de Odontologia Integrada (COI) 
Ana Amélia Salum, Renata Tunes 
e Mayara Papa. Segundo elas, a 
preocupação com a saúde oral da 
criança começa quando o bebê 
ainda está na barriga. É importante 
que durante a gestação as mães 
comecem a ter o primeiro contato 
com o odontopediatra, para receber 
orientações educativas e preventi-
vas sobre os cuidados com a saúde 
oral do bebê. Os pais que mantêm 
um acompanhamento com o odon-
topediatra já nos primeiros meses 
de vida da criança tornam-se prepa-
rados para prevenir o aparecimento 
de doenças bucais, sendo a mais 
comum a cárie.

Profissional do COI que atua na 
Odontopediatria, Ana Amélia Salum 
explica que o ideal é que a gestan-
te tenha consultas periódicas para 
trabalhar com foco na prevenção. 
“Além da orientação sobre dieta, 
práticas de escovação e uso do fio 
dental, alguns métodos preventivos 
podem ser utilizados pelas gestan-
tes. As consultas odontológicas du-
rante a gravidez são importantes, 
tanto para diminuir a transmissibi-
lidade da cárie e os riscos decor-
rentes de doenças gengivais para 
a saúde do feto como para orientar 
a gestante em relação à saúde oral 
da família”, afirma.

Muito antes de trabalhar a saúde 
bucal das crianças é necessário 
focar na maneira de pensar dos 

O cuidado com a saúde bucal do bebê

Odontologia

pais, em especial das mães, que 
são as que exercem uma influência 
muito maior em relação ao desen-
volvimento das crianças. De acor-
do com a odontopediatra Renata 
Tunes, a primeira visita ao dentista 
deve ser feita ainda na gestação, 
para que a mãe receba as orien-
tações necessárias para manter 
a saúde bucal do seu filho. “Esse 
cuidado é extremamente importan-
te para que a mãe fique informada 
quanto aos cuidados necessários, 
incluindo o uso correto dos tipos de 
cremes dentais”, afirma. 

As consultas com odontopediatra 
são fundamentais para o acompa-
nhamento do desenvolvimento oral 
das crianças. “O cuidado desde 
cedo contribui para a prevenção de 
problemas mais sérios no futuro. 
Nosso papel é trabalhar preven-
tivamente para garantir a saúde 

bucal das crianças, estabelecendo 
um clima de confiança, serenidade 
e segurança para que as visitas ao 
dentista sejam uma rotina agradá-
vel”, esclarece Mayara Papa. 

Nas consultas preventivas, a 
Odontopediatra avalia: 

•	 O crescimento e desenvolvi-
mento da face

•	 A integridade dos dentes da 
criança

•	 A sequência e cronologia de 
erupção de dentes

•	 O estado dos tecidos moles
•	 Os fatores de risco
•	 As falhas das técnicas de higie-

nização
•	 Os hábitos de sucção
•	 A dieta alimentar
•	 A necessidade de aplicação 

dos vários tipos de flúor

As odontopediatras do COI trabalham em um ambiente totalmente 
personalizado para criar um primeiro contato agradável
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Radiologia odontológica 
com inovação

COI apresenta ao mercado equipamento que oferece 
aos clientes exames de imagem mais qualificados

O Centro de Odontologia Integrada (COI) está sempre 
acompanhando as inovações e oferecendo serviços 
cada vez mais modernos. Fornecendo exames de alta 
precisão para o diagnóstico odontológico, a clínica de 
radiologia COIMAGEM do COI tem trabalhado com 
uma das mais modernas ferramentas de diagnóstico 
por imagem. Utilizando o sistema Orthophos XG 3D 
ready, o COI oferece uma diferenciada forma de ob-
servar as estruturas anatômicas, disponibilizando as 
informações de um modo mais claro, em todos os ân-
gulos e planos, proporcionando uma melhor qualida-
de de imagens para um diagnóstico eficaz. A análise 
digital do módulo 3D agregado permite uma avaliação 
segura, com qualidade impecável.

Para disponibilizar um serviço ainda mais eficiente, o 
COI adquiriu equipamentos de última geração que ga-
rantem melhores resultados nos exames. As funciona-
lidades e as possibilidades que os equipamentos ofe-
recem foram apresentadas ao mercado em um evento 
que reuniu diversos profissionais da área de odontolo-
gia da região. “Nosso compromisso é com um serviço 
diferenciado, que permita ganhos para os clientes, e 
também novos recursos a serem disponibilizados aos 
profissionais solicitantes desses serviços de imagino-
logia”, pontua o gerente do COI, Marco Túlio. 

Entre os inúmeros benefícios que o Orthophos XG 3D 
traz está a previsibilidade máxima do tratamento orto-
dôntico, sendo possível realizar simulações da movi-
mentação dentária e saber com precisão quanto cada 
parte do arco foi movimentada, como ressalta o cirur-
gião bucomaxilofacial e implantodontista Ramon Ulhôa 
de Araújo: “A plataforma do software é muito dinâmica 
e promove uma interação com a imagem. Com o au-
xílio dos softwares que reformatam as imagens, extra-
ímos ao máximo as informações contidas no exame, 
aumentando a precisão e confiabilidade nos planos de 
tratamento”.

Na avaliação da cirurgiã bucomaxilofacial e estoma-
tologista Cíntia Cantarino Contão Balmant, o sistema 
oferecido pelo COI veio facilitar e aprimorar diagnós-
ticos e tratamentos para todas as especialidades da 
odontologia. “O equipamento trouxe ainda mais qua-
lidade na prestação de serviços do COI. Na área de 
cirurgia e tumores, a tomografia possibilita visão tridi-
mensional das estruturas bucofaciais com imagem de 
alta precisão. Os novos recursos e a tecnologia irão 
garantir uma menor exposição do paciente a radiação, 
minimizar possíveis erros de diagnóstico e melhorar no 
plano de tratamento”, comemora.

O cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista Ramon Ulhôa de Araújo e a cirurgiã bucomaxilofacial 
e estomatologista Cíntia Cantarino Contão Balmant comemoram os ganhos com as novas tecnologias 
disponibilizadas pelo COI
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 Controle e eficiência
operacional 

Em tempos de contínuas e grandes transformações 
em um cenário de competitividade cada vez mais 
acirrada, mudar é sempre um caminho para crescer 
e evoluir. Levando-se em consideração esses aspec-
tos, a Fundação São Francisco Xavier implantou o 
Tasy, o novo Sistema Integrado de Gestão, que unifi-
cou em uma mesma plataforma toda a gestão de ser-
viços do Hospital Márcio Cunha e da Usisaúde. Um 
salto importante rumo à inovação em suas unidades 
de negócio que influenciará diretamente na qualida-
de da prestação de serviços aos clientes, com mais 
segurança, padronização e integração das informa-
ções, otimização dos recursos e maior conectividade 
com clientes, fornecedores e rede credenciada, por 
meio de uma plataforma tecnológica atualizada.

O projeto para implantação do novo software na Fun-
dação durou 15 meses e envolveu colaboradores das 
mais diversas áreas para migração de dados, cus-
tomização dos mais de 70 módulos, testes e treina-
mentos. “O novo software representa uma evolução 
contínua e acertada para o futuro, com foco mais ní-
tido no cliente. O Tasy veio somar e contribuir para o 
desenvolvimento de um trabalho mais engajado das 
equipes, que estão empenhadas e preparadas para 
oferecer o suporte necessário principalmente no pe-
ríodo de estabilização, sem comprometer os proces-

FSFX implanta novo Sistema Integrado
de Gestão

O novo sistema integra a gestão de serviços hospitalares 
do HMC, da Usisaúde e das áreas de gestão da 
Fundação em uma mesma plataforma, facilitando, em 
breve, o atendimento a clientes e colaboradores. 

Tecnologia

sos operacionais”, esclarece o gerente de Tecnologia 
da Informação, José Afrânio Cotta Júnior. 

Passada a fase inicial e enfrentados todos os impactos 
que toda grande mudança exige, o novo sistema da 
Fundação entra agora na chamada fase de estabiliza-
ção, quando todas as funcionalidades encontram-se 
em pleno funcionamento. “Os investimentos em tec-
nologia da instituição não se encerram com a virada 
do novo sistema. Com a estabilização, entraremos 
agora numa nova fase, com a incorporação de me-
lhorias e novas funcionalidades. Nosso foco permane-
cerá direcionado para facilitar os processos internos 
e garantir maior qualidade e eficiência aos serviços 
prestados aos nossos clientes, prezando sempre pela 
sua satisfação”, esclarece a superintendente de Ges-
tão da FSFX, Adriana Leite Chaves Quintela.
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