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Pela capa você já percebeu que a revista Bem-Estar está de cara 
nova. E essa mudança não se trata somente de um redesenho das 
páginas, mas de um novo conceito, uma nova forma de comunicar 
e noticiar.

O novo layout da revista privilegia as imagens e a leitura intuitiva 
por meio de infográficos, diagramação leve e descontraída que dei-
xam a publicação ainda mais atraente. O maior número de páginas 
também encorpa a edição, permitindo uma veiculação mais bonita 
e que prende o interesse do leitor. O projeto contempla textos me-
nores, páginas com mais espaçamento, valorização das fotos e dos 
trechos de maior relevância.

Para estrear esse novo visual traremos muitas novidades nesta edi-
ção. Como o Projeto Educação em Segurança e Saúde do Colégio 
São Francisco Xavier, cujo objetivo é desenvolver a cultura de pro-
teção e fomentar o aprendizado prevencionista de saúde e seguran-
ça nas crianças e adolescentes.

Outra grande novidade é o início das atividades da primeira Unida-
de de Oncologia Pediátrica da macrorregião Leste de Minas Gerais, 
inaugurada pela Fundação no Hospital Márcio Cunha. Também 
foram disponibilizadas, recentemente, as novas opções de check
-ups e iniciadas as atividades da Clínica Oftalmológica do HMC.

Você conhecerá também como é a vida das pessoas com deficiência 
e o dia a dia de trabalho. E prepare-se para se emocionar com o tra-
balho e depoimentos dos voluntários do HMC, pessoas que com-
põem diversos grupos e reservam algumas horas por semana para 
se doar ao outro. A Fundação sabe o quanto é importante investir 
em humanização criando um ambiente agradável para os pacientes 
e familiares.

Boa leitura!
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Uma FSFX para 
todos e para cada um

Muitas empresas já entenderam que a inclusão das Pessoas com Deficiência 
(PCD) em seus quadros de colaboradores é um grande aprendizado para o de-
senvolvimento de políticas de promoção à diversidade no ambiente de traba-
lho. Porém, apesar da boa iniciativa, muitas vezes são encontradas dificuldades 
para contratação, como a falta de informações de diversas pessoas portadoras 
de alguma deficiência sobre como fazer para serem contratadas por uma empre-
sa. Além disso, outras tantas não sabem que podem indicar algum PCD que 
gostaria de trabalhar. Com isso, o que se vê são vagas de emprego disponí-
veis para esse público sem candidatos para preenchê-las, como é o caso 
da Fundação. 

Para a pessoa com deficiência, a atuação profissional significa um ca-
minho para a independência e a construção da autoestima. A supe-
rintendente de Gestão, Adriana Leite Chaves Quintela, destaca que 
é totalmente viável o crescimento de um profissional classificado 
PCD dentro da FSFX. “O fato de ser um PCD não é limitador para 
assumir os mais diversos cargos. A inclusão social das pessoas 
com deficiência é um objetivo das sociedades modernas.”  
 
O auxiliar de Logística José Maria de Freitas teve 
 poliomielite na perna esquerda e trabalha há 24 anos na 
 instituição. “O desafio no mercado de trabalho é garantir a 
 acessibilidade urbana e dentro da empresa. Precisamos que  a 
 estrutura facilite a nossa circulação.” 
 
Segundo o profissional de Recursos Humanos Jardel O livei-
ra, a FSFX carrega o conceito “pessoa  certa no lugar cer-
to. Após  o processo de seleção o candidato é encaminhado 
à Saúde Ocupacional para que o médico do trabalho veri-
fique se ele enquadra-se nos critérios de pessoa com de-
ficiência”, explica. Finalizada a documentação legal e os 
pareceres médicos, o colaborador é encaminhado para 
avaliação do ergonomista Humberto Capanema, que 
verifica se o ambiente de trabalho está adequado às 
características psicofisiológicas e antropométricas 
do colaborador, e, se necessário, solicita as adap-
tações de estrutura e/ou equipamento.
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Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia, mono-
plegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tri-
paresia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com deformidade con-
gênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldade para o desempenho de funções.

Física

Perda bilateral, parcial ou total de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500 Hz e 3000 Hz.

auditiva

Funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestações antes dos 18 anos e limitações 
associadas a duas ou mais habilidades adaptativas, tais 
como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 
acadêmicas, entre outras.

intelectual

Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; cam-
po visual inferior 20º (Tabela de Snellen) ou ocorrência si-
multânea de ambas as situações. 

visual

As várias deficiências são divididas em quatro 
grupos, podendo ser únicas ou múltiplas:

“É possível observar que um empecilho para a inclusão de profissionais com deficiência 
ainda é cultural. As relações interpessoais ainda são submetidas a estereótipos e 
preconceitos. Um dos pontos positivos da inclusão é justamente o fato de que os 
colaboradores têm a oportunidade de conhecer de perto as necessidades dos PCDs, 
diminuindo e até eliminando preconceitos. Outro detalhe importante é que falta qualificação 
da Pessoa com Deficiência, e muitas vezes a limitação está na cabeça. É preciso correr atrás, 
como qualquer outra pessoa. E para isso é importante também o estímulo da família.” 
Marcelo Bastos, gerente de Segurança Empresarial, que é monocular.

A Fundação está com vagas abertas para Pessoas com Deficiência de 
todos os níveis de escolaridade, com idade igual ou acima de 18 anos, 
em todas as unidades de negócios. Se você conhece algum PCD, in-

dique-o para participar do processo de seleção e ser colaborador da 
FSFX. Basta entrar em contato com o RH pelo (31) 3829-9904.
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Contra o câncer 
infantil, prevenção 
é a melhor arma

O câncer infantojuvenil representa a segunda causa de mortalida-
de entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, perdendo apenas 
para os acidentes. Levando em conta a importância desse tipo de 
tratamento, a Fundação São Francisco Xavier sai na frente mais 
uma vez e, em julho, deu início às atividades do serviço de Onco-
logia Pediátrica no Hospital Márcio Cunha.

“Estamos captando recursos por meio do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), que está em fase de apro-
vação junto ao Ministério da Saúde para a construção de uma es-
trutura própria e totalmente adequada para o atendimento das 
crianças. Mas, em razão da necessidade de atender esse va-
zio assistencial da macrorregião leste, a FSFX adequou 
a ala Pediátrica da Unidade I do HMC, com estrutu-
ras físicas e de recursos humanos para iniciar o aten-
dimento, de forma segura e com a qualidade que já é 
padrão da Fundação”, esclarece o diretor executi-
vo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos.

É comum que os pais fiquem aflitos quando 
descobrem que o filho tem a doença. Com R. 
A., mãe da pré-adolescente T. A., de 12 anos, 
diagnosticada com Leucemia Aguda Pré
-B, não foi diferente. “Moramos em Mes-
quita e podermos ficar próximas de casa 
ajuda muito nesse momento. Principal-
mente porque nossa família mora em 
Ipatinga, então nos sentimos ainda mais 
acolhidos e fortalecidos.” A paciente 
teve vários sintomas que poderiam ser 
confundidos com outras doenças, como 
náuseas, roxos pelo corpo e febre, por 
isso é importante procurar ajuda médica. 

Inédito no Leste de Minas 
Gerais, serviço torna-se 
referência de atendimento 
para crianças e adolescentes 
com câncer de 85 municípios
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ÍNDICES DE CURAATENDIMENTO HMC

Nos adultos, quase

50% 
conseguem a cura  

do câncer

A taxa de cura do câncer 
na infância é de

80%
Nas crianças os 

tumores, normalmente, 
não estão associados a 
fatores externos, como 
ocorre na fase adulta.

85 
municípios

1.4 milhões 
de habitantes

a Oncologia 
Pediátrica
do HMC é referência para

6.500 
atendimentos / mês

1.450 
novos casos / ano

Em 2014
na Unidade de 
Oncologia (que atende 
a adultos) foram

Em 2014, foram registrados 

1 2 .0 0 0 
novos casos no Brasil,

5 . 6 0 0 
somente na região Sudeste

Um dos focos assistenciais no HMC é a humanização, tendo em vista informar da melhor 
maneira aos pais e pacientes, a fim de otimizar a adesão ao tratamento. R. A. destaca as ativi-
dades de descontração para os pacientes, como a equipe de colorir e os Doutores da Alegria. 
“Esses momentos certamente contribuem para que essa fase não seja ainda mais pesada.”

O sucesso do tratamento oncológico é decorrente do trabalho com foco na interdisciplinari-
dade de profissionais, que atuam de maneira integrada e com o olhar totalmente voltado às 
especificidades do paciente. Além dos pediatras oncologistas, integram a equipe outros espe-
cialistas como psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeu-
ta, fonoaudiólogo, enfermeiros, técnicos de enfermagem e, futuramente, um pedagogo.

“Os primeiros pacientes infantis, seja pelo convênio ou pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
podem ser tratados com quimioterapia, radioterapia ou cirurgia oncológica pediátrica. 
Esse serviço sendo disponibilizado aqui minimiza os transtornos ocasionados pelos longos 
deslocamentos demandados às famílias de crianças e adolescentes até 19 anos, que 
atualmente precisam buscar auxílio em outras cidades, como Belo Horizonte e São Paulo. Uma 
vez que o tratamento oncológico já é um tratamento prolongado e muitas vezes apresenta 
efeitos colaterais. Nosso objetivo é que ele interfira o mínimo possível na rotina de vida dessas 
crianças e adolescentes, para que não ocorram prejuízos em seu desenvolvimento, aprendizado 
e convívio social.” Lucas Teiichi, médico oncologista pediátrico.
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Atualmente, a doença renal crônica é uma epidemia com um crescimento acen-
tuado no número de casos. Isso se deve a vários fatores, principalmente o au-
mento dos casos de diabetes Mellitus tipo II e pressão arterial mal controlada, 
mas também está relacionada com a longevidade e hábitos  associados ao estilo 
de vida. 

Para atender a demanda crescente, o HMC está ampliando os serviços de  Diálise 
Peritoneal Ambulatorial Contínua (conhecida também pela sigla em inglês 
CAPD) e Diálise Peritoneal  Automatizada (DPA) com cobertura pelo SUS e 
planos conveniados. Nessa modalidade, o paciente, após parecer médico, é ava-
liado pela equipe multiprofissional composta por nutricionista, assistente social, 
psicólogo e enfermagem. Posteriormente, o paciente e seu acompanhante rece-
bem um treinamento no qual aprendem a fazer o tratamento. Em seguida, ele é 
submetido ao implante de cateter na cavidade peritoneal e passa a realizar a diá-
lise em casa, indo ao hospital apenas para consultas, exames e acompanhamento.

 DiáliSE PEritonEal: 
NOvO CAMINHO

 Tratamento para quem sofre de insuficiência 
renal traz mais qualidade de vida

CAPD – DiáLise 
 PeriToneAL Ambu-
LAToriAL  ConTínuA 
O sistema de troca de 
bolsas é realizado qua-
tro vezes.

DPA - DiáLise PeriTo-
neAL  AuTomATizADA 
É feita durante a noite 
por meio de uma máqui-
na específica.  

máquinas de 
Hemodiálise disponíveis 

2014 2015

Pacientes atendidos 

2014 2015

ExPanSão
O Centro de Terapia Renal 
Substitutiva (CTRS) do Hospital 
Márcio Cunha, referência para 
toda a região Leste e cidades 
adjacentes no tratamento de 
doenças renais, tem expandido 
sua prestação de serviços.

Veja os números ao lado:
50

70
300

420
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Marta De Paula é paciente do CTRS há quase dois 
anos. Segundo ela, o início é difícil, mas ela encontrou 
na equipe a confiança que precisava para seguir com o 
tratamento. “A parte boa é que fiz amigos, sempre 
dividíamos o dia a dia e desabafos sobre a do-
ença. Nunca perdi nenhuma sessão e segui to-
das as orientações.” Marta conta que desde 
que iniciou a hemodiálise o enfermeiro  J úlio 
 Cézar Moreira falava da CAPD e seus benefí-
cios. “Como estava me dando bem com a he-
modiálise, tive um pouco de resistência. Mas 
hoje agradeço por ter migrado de tratamento. 
No começo eu tinha o suporte da minha filha 
Renata, mas agora faço o processo sozinha. 
Viajo, trabalho, saio com minhas amigas, claro 
que tomando os devidos cuidados.” 

“Não podemos pensar que a mudança de tera-
pia dialítica é um procedimento fácil e rápido. 
Sabemos que a diálise peritoneal é um méto-
do que oferece uma boa qualidade de vida, mas 
isso só é garantido se o paciente e seus fami-
liares estiverem comprometidos com o tra-
tamento”, esclarece o enfermeiro Júlio, 
responsável pelo treinamento dos pacientes 
e seus acompanhantes. 

BOlSA COM 
SOlUçãO NOvA

BOlSA COM 
SOlUçãO USADA

“Essa modalidade peritoneal proporciona uma 
melhora significativa na vida social dos pacientes. 
As trocas são rápidas e exigem pequenos cuidados 
do indivíduo, como a higienização certa das mãos e 
dos materiais manipulados. O excesso de água e as 
substâncias tóxicas que saem do sangue passam pela 
membrana peritoneal e ficam acumuladas na solução 
de diálise. Vale ressaltar que quem está em CAPD 
pode também ser submetido ao transplante renal.” 
Carlos Calazans, médico nefrologista. 

Como a diálise 
peritoneal funciona
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  Muitas  
  nOvidades

Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com saúde e qualida-
de de vida. Entretanto, a correria do trabalho e os compromissos in-
tensos do dia a dia, muitas vezes, acabam impedindo de colocar em 
prática o desejo de cuidarem de si mesmas. Pensando nisso, o Hos-
pital Márcio Cunha lançou novos serviços para avaliação da saúde, 
com o Check-up Medicina Diagnóstica (que envolve vários tipos de 
exames e consulta médica) e o Check-up Laboratorial (que engloba 
apenas exames laboratoriais e avaliação médica). Todos têm como 
foco a prevenção da saúde de pacientes que desejam ganhar tempo e 
realizar uma avaliação direcionada. 

Entre vários benefícios estão o espaço exclusivo; privacidade, con-
forto e agilidade; exames laboratoriais colhidos antecipadamente no 
local da preferência do cliente (domicílio ou trabalho); avaliação in-
dividualizada com equipe multidisciplinar; e relatório médico com 
resultados e orientações.

CHeCk-uP 
LAborAToriAL
• Check-up Básico 
• Check-up Homem 
• Check-up Mulher 
• Check-up Pré-Nupcial Feminino 
• Check-up Pré-Nupcial Masculino

Exames laboratoriais que levam em consideração 
as necessidades de cada faixa etária e sexo, para 
sua realização. Após os resultados, é realizada 
uma consulta clínica para sua avaliação, 
auxiliando o médico no diagnóstico.

CHeCk-uP meDiCinA 
DiAGnÓsTiCA: 
• Check-up Básico 
• Check-up Homem 
• Check-up Mulher 
• Check-up Pré-Nupcial 
• Check-up Fitness

Com auxílio de equipamentos modernos, são 
realizados exames laboratoriais, cardiológicos e 
de imagem. Além dos exames, os pacientes fazem 
consultas de várias especialidades médicas, o 
que possibilita detectar precocemente problemas 
como infarto, câncer de próstata, diabetes, 
hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias.

Hospital investe em novos 
serviços para garantir a sua 

saúde, como o Check-up HMC
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O HMC inaugurou recentemente a sua nova 
 Clínica Oftalmológica. Localizada dentro da Uni-

dade de Consultórios da Unidade I, o espaço inclui:

• Dois consultórios exclusivos 
• Ampla recepção 

• Sala exclusiva para realização de exames 
• Sala de curativos

A Unidade já é referência no tratamento de urgência e 
emergência oftalmológica e agora conta com uma apa-

relhagem moderna, com sala de Campo Visual Compu-
tadorizado Humphrey que avalia, com precisão, falhas 

no campo de visão central e periférica, detectando as 
áreas sem visão. Realizam-se também exames de ma-

peamento de retina, retinografia digital, angiografia 
fluorescente, entre outros. Destacam-se ainda a sala de 
Laser de Argônio e Yag Laser.

ECOCARDIOgRAMA DE ESTRESSE
Com o foco no pioneirismo e na inovação de seus serviços, o HMC passa a oferecer o 
exame “Ecocardiograma de Estresse”. Trata-se de um exame de imagem do coração 
(ultrassom) que possibilita a avaliação da contração cardíaca, comparando-a em re-

pouso e em estresse. É um método seguro, rápido e que não requer o uso de contraste 
e radiação. O exame Ecocardiograma de Estresse é realizado pelo Dr. Felipe Milagres, 

Cardiologista, com especialização em Ecocardiografia pelo Incor - Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

 Inauguração da Clínica Oftalmológica do HMC

Deborah Lice de Melo Alves 
Gerente de Ambulatórios

Adriana Leite Chaves Quintela
Superintendente de Gestão

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor executivo da FSFX

Mauro Oscar Soares de Souza Lima
Superintendente do HMC
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Seja em casa, na escola, numa via-
gem, na rua, no shopping ou no par-
que, crianças e adolescentes gostam de 
correr, navegar na internet, nadar, ex-
plorar o ambiente, se divertir. Brincadei-
ras que, em alguns casos, podem acabar 
se tornando perigosas e terminar em um 
machucado ou, até mesmo, em trágico aci-
dente. O Colégio São Francisco Xavier sabe 
que o papel da escola vem se ampliando nos úl-
timos anos, e educar para a cidadania assume 
lugar de destaque entre as suas principais fun-
ções sociais. Por isso, em parceria com a Usi-
minas, a Fundação São Francisco Xavier lançou 
o Projeto Educação em Segurança e Saúde, resultado 
de meses de estudo,  
investimento e dedicação. 

A iniciativa é pioneira no Brasil e tem como objetivo desenvolver a 
cultura de proteção e fomentar o aprendizado prevencionista de saú-
de e segurança nas crianças e adolescentes. Nesse sentido, a nova dis-
ciplina integrará, de forma gradativa, a matriz curricular do Colégio, 
abrangendo todas as séries. Já em 2016, será iniciada com a Educa-
ção Infantil e de forma interdisciplinar será trabalhada do 1º ano ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. A carga horária prevista é de uma aula 
semanal e a temática será sempre adequada às faixas etárias. 

Uma importante estratégia para a execução dos objetivos do Projeto 
Educação em Segurança e Saúde é a criação da Comissão de Preven-
ção de Acidentes e Violência Escolar, formada por representantes dos 
alunos, professores e profissionais da saúde e segurança da Fundação 
São Francisco Xavier. Essa Comissão deve avaliar e regular todos os 
espaços frequentados pelos alunos, detectando situações de risco e/ou 
danos em qualquer ambiente ou equipamento, além de providenciar 
os reparos necessários à manutenção da segurança, de maneira geral. 
Dessa forma, os alunos poderão estabelecer uma relação entre teoria e 
prática, por meio de ações concretas que podem transformar o concei-
to de segurança e saúde para a vida.

Acidentes e lesões são 
as principais causas de 

morte de crianças de 1 a 
14 anos no Brasil.

4.700 
crianças morrem anualmente

122.000 
são hospitalizadas

A cada morte, outras 
4 crianças ficam com 

sequelas permanentes.

R$ 80 milhões
são gastos na rede do  

SUS por ano.

Saúde e segurança na 
infância e adolescência

Colégio São Francisco Xavier lança projeto transformador e inédito no país

A reAlidAde em 
números

90% das lesões
podem ser evitadas com 
atitudes de prevenção!

* Ministério da Saúde
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Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor executivo da FSFX

“Educar para a cidadania é uma 
das principais funções sociais da 
escola. Por isso, a disciplina ‘Se-
gurança e Saúde’ entrou para a 

matriz curricular do Colégio, pas-
sando a integrar a proposta pe-
dagógica. Existem questões que 
não podem ficar de fora da sala 
de aula, como: combate às dro-
gas, prevenção de acidentes e 
de doenças, medidas de segu-

rança para utilização dos meios 
de transporte e de comunica-

ção, entre outros. A disciplina in-
clui todos esses assuntos, além 

de estimular a criticidade do alu-
no para reconhecer ambientes e 
situações propícias à ocorrência 

de acidentes.”

“A Usiminas, a Fundação e o 
Colégio São Francisco Xavier 
escrevem uma belíssima pá-
gina na história da educação 
brasileira, adequando a ma-
triz curricular e preparando 
o corpo docente e os alunos 

para uma profunda e definiti-
va mudança: a inserção da fi-
losofia da ‘cultura do perigo’, 
até então, pouco abordada 
no ensino brasileiro. A par-

tir de agora, seus alunos en-
tenderão não apenas o que é 
o perigo, mas também como 

evitá-lo ou como conviver 
com ele sem acidentes. Um 

exemplo a ser seguido pelas 
escolas brasileiras.” 

“O CSFX, com essa iniciativa, 
mostra que formar cidadãos é 
bem mais que ensiná-los uma 

boa matemática. Ao trazer para 
si a responsabilidade de incluir, 

oficialmente, na sua matriz curri-
cular o tema Segurança e Saúde, 
assume o compromisso de entre-

gar à sociedade jovens que te-
rão, na base de sua formação, o 
conceito de que a vida é o mais 

precioso valor a ser protegido. O 
que queremos é ver nossos alu-
nos desenvolverem habilidades 
para protegerem a si mesmos e 

aos que venham a ter influência, 
identificando situações, adotan-
do comportamento seguro e pre-

venindo acidentes.”

Dr. Carlos Eduardo Leão
Médico Cirurgião Plástico e 

especialista em queimaduras, de 
Belo Horizonte, que esteve presente 
no evento de lançamento do Projeto

Para ampliar as possibilidades de comunicação com os alunos, 
foi criado um personagem para o Projeto, o spark. Cães já são 
sinônimo de segurança e proteção; um cão super-herói fortalece 
ainda mais esse conceito. Se o cão é o melhor amigo do homem, 
o Spark é o melhor amigo da segurança.

Solange Liége dos Santos Prado
Superintendente do CSFX
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Saber o que os clientes querem receber, suas ne-
cessidades e dificuldades são fatores determi-
nantes para as boas relações e produtividade de 
uma empresa. A Fundação São Francisco Xavier 
se preocupa com a satisfação dos seus cliente, e 
com a melhoria contínua dos serviços do Hospi-
tal Márcio Cunha e da Usisaúde. Por isso, abriu 
um novo canal de relacionamento com a comu-
nidade do Vale do Aço: o Conselho Consultivo de 
Clientes FSFX, formado por 30 integrantes, en-
tre pacientes dos convênios e SUS, funcionários 
ativos Usiminas e aposentados, que estiveram in-
ternados ou utilizaram serviços como exames 
e ambulatórios. O grupo foi definido criteriosa-
mente a partir de críticas, reclamações e elogios 
registrados na Central de Relacionamento com 
Clientes. A ideia é oportunizar diálogos e relacio-
namento com a comunidade por meio do maior 
número possível de participantes. Por isso, a cada 
ano, os integrantes serão substituídos por novos 
convidados.

“Em encontros periódicos, estão sendo reunidos 
membros do Conselho e profissionais da FSFX 
com a proposta de integrar esforços que contribu-
am para elevar a qualidade dos nossos serviços. 
Nesse sentido, a visão do cliente é fundamental e 
o Conselho nos possibilita enxergar, com o olhar 
do cliente, as atividades desempenhadas pelo 
HMC e pela Usisaúde”, explica a  gerente de Re-
lacionamento com Clientes, Elaine Andrade Sil-
va Vieira.

FSFX amplia diálogo 
e relacionamento com 
seus clientes CAnAis De 

reLACionAmenTo 
Com o CLienTe

PRESENCIAL

CALL CENTER – 0800

FAle CONOSCO PelO Site

PESqUISA COM TABLET PARA 
OS PACIENTES INTERNADOS

MáqUINA ELETRôNICA NAS 
RECEPçõES

FOrMUláriO De PeSqUiSA De 
qUALIDADE NO ATENDIMENTO

pelo cliente
Sempre
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MAIS OPçõES
Outras ações que foram feitas para facilitar o relacionamento com o cliente foi a ampliação dos canais 

de marcação de exames, que agora pode ser feita pelo WhatsApp (31 99686-1060) e nos postos de 
atendimento dentro da Usiminas. O deficiente auditivo da Usisaúde agora tem um atendimento especial 

que corresponde às suas necessidades. “O atendimento ao cliente é um diferencial competitivo. Aten-
der bem ao cliente tem que ser o principal objetivo das instituições. O cliente satisfeito, além de retornar 

à empresa, fala bem, cria um clima positivo na comunidade na qual está inserido e faz com que outras 
pessoas tenham vontade de se relacionar com essa empresa”, destaca Elaine Andrade.

O primeiro encontro do Conselho Consultivo de 
Clientes aconteceu em agosto. Na ocasião foram 
apresentadas as propostas do grupo e levanta-
dos os principais pontos críticos a serem revistos 
pela Fundação. Em novembro, o segundo encon-
tro contou com profissionais de áreas específicas 
relacionadas aos problemas levantados no primei-
ro encontro, que apresentaram as ações tomadas 
ou que serão implantadas para a aprovação do pró-
prio Conselho.

Entre as ações em andamento está o treinamen-
to de toda a equipe de enfermagem com foco na 
humanização do atendimento. Posteriormente, 
essa mesma capacitação, com didática específica, 
será oferecida para as equipes de atendimento e 
administrativa. 

“A Fundação quer inovar no seu relacionamento 
com os clientes. Sabemos que é importante me-
lhorar sempre e, ouvindo nossos clientes, esta-
remos atendendo de forma mais efetiva as suas 
expectativas”, destaca Luís Márcio Araújo Ra-
mos, diretor executivo da FSFX. 
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 Cuidado Com a  
saúde e com a vida

A doença começa, na maioria das vezes, como uma lesão 
benigna que evolui lentamente até transformar-se num tumor 
maligno. O exame de colonoscopia, além de identificar os 
tumores, permite a retirada de pólipos na fase benigna e com 
isso impede sua degeneração e o aparecimento do câncer. O 
tratamento mais comum é a cirurgia, que pode ser associada à 
quimioterapia e radioterapia.

HMC oferece tratamento avançado  
 para câncer colorretal

A Coloproctologia é a 
especialidade cirúrgica que trata 

dos transtornos intestinais. Cuida desde 
condições clínicas, como constipação, até o 

tratamento de câncer de intestino grosso e 
reto. “Diversos tratamentos avançados estão 

sendo realizados, como as ressecções de tumores 
benignos retais por meio da cirurgia minimamente 

invasiva transanal (TAMIS), o tratamento 
de prolapsos retais com os mais modernos 

grampeadores do mercado e, recentemente, foi 
estendida a parceria com a Ginecologia nos casos 

de endometriose profunda com invasão do 
intestino. Estamos evoluindo cada vez mais e já 

podemos dizer que fazemos o tratamento no nível 
dos grandes centros do país”, esclarece ralph 

Corrêa, médico coloproctologista. 
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* Estimativa 2014 segundo o inCa

novos casos de câncer colorretal

15.070 homens

32.600 pessoas

17.530 mulheres

A investigação é necessária inclusive 
para quem não tem sintomas, pois 
muitas vezes as lesões precoces são 
assintomáticas.

a cada 100 mil 
habitantes, 16 são 

diagnosticados com 
câncer colorretal. 

90% das pessoas 
atingem a cura

quando diagnosticado 
precocemente

Sintomas
Os mais comuns são sangue 
nas fezes, mudanças nos há-
bitos intestinais, sensação de 
evacuação incompleta, can-
saço ou fadiga inexplicada, 
dores abdominais e perda 
inesperada de peso.

Como prevenir o câncer 
de intestino?
Aumente a ingestão de fibras na 
dieta, inclua verduras e frutas fres-
cas e reduza o consumo de gor-
duras e carne vermelha. Também 
evite o álcool e o tabagismo e com-
bata a obesidade e o sedentarismo. 

Quem deve fazer os exames? 
A investigação deve começar a partir dos 
50 anos. Para indivíduos com anteceden-
tes familiares de câncer de intestino ou 
pólipos, deve-se iniciar aos 40. O melhor 
exame de investigação é a colonoscopia, 
mas o teste do sangue oculto fecal e o to-
que retal também são muito importantes. 
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Fundação abre espaço para o trabalho voluntário, que 
contribui para a humanização nos atendimentos

No dicionário, um dos signifi-
cados da palavra amor é “senti-
mento que induz a aproximar, a 
proteger ou a conservar a pes-
soa pela qual se sente afeição”. 
Essa frase faz muito sentido 
para os quase 300 voluntá-
rios que ajudam e acolhem os 

pacientes do Hospital Márcio Cunha. São con-
tadores de história, músicos, cantores, palhaços, 
gente simples, mas que tira um tempo para doar 
ao outro. A Fundação São Francisco Xavier abre as 
portas de suas unidades para esse movimento por-
que sabe que é preciso investir permanentemen-
te em humanização criando ambientes agradáveis 
para pacientes e familiares.

É unanimidade entre os voluntários que o aspec-
to principal desse trabalho não tem explicação, é 
mesmo uma coisa feita pelo amor. A ideia principal 
dos projetos é levar alegria, atividades de lazer e 
interação, uma mensagem de amor e carinho.

“Cada voluntário deixa a família em 
casa para ajudar a família dos outros. 
Mas é uma doação muito gratifican-
te. Vale a pena! Acredito que o traço 
mais importante da nossa presença 
é contribuir para a disseminação do 
parto normal. Nós incentivamos as 
mulheres, tentamos fazer com que fi-
quem estimuladas durante o trabalho 
de parto. Muitas vezes apenas uma 
boa conversa já as acalma.” Marta 
Beatriz,mãedetrêsfilhoseDoula
voluntária do HMC. 
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O Grupo Se Toque realiza diversas ações e eventos ao 
longo do ano para arrecadar fundos que contribuem 
e possibilitam as atividades desenvolvidas em prol do 
bem-estar dos pacientes.

Também focado no bem-estar das pacientes está o Se Toque. 
Fundado há 13 anos por Gioconda Thomaz, que teve câncer, 
o grupo já ajudou milhares de pacientes e acompanhantes. 
“Durante o tratamento, percebi que muitas pessoas precisa-
vam de ajuda. Eu tive forças, graças à presença da minha fa-
mília e amigos, então tive vontade de passar essa força de 
vontade e otimismo para outras pessoas”, conta. Para anga-
riar fundos são realizados eventos, almoços e bazar com ven-
da de roupas doadas e peças confeccionadas pelos pacientes 
nas aulas de artesanato.

Solimar Martins de Castro participa do Se Toque desde que 
ele começou. “Tratamos os pacientes e acompanhantes como 
parte da nossa família. Eles recebem estadia, alimentação 
e ficam cerca de 40 dias, então a gente acaba estreitando os 
laços.” Solimar ressalta ainda que, como o tratamento já é 
difícil, os voluntários se esforçam para manter sempre o am-
biente com alto astral e muita alegria. 

As Doulas
Doulas são mulheres que dão 
suporte físico e emocional a 

outras mulheres antes, duran-
te e após o parto. No caso das 
voluntárias do HMC, as Doulas 
ajudam a futura mamãe a en-

contrar as posições mais favo-
ráveis durante as contrações, 
fazem massagens e compres-
sas para aliviar a dor, além de 
conversarem e motivarem a 
parturiente durante todo o 

trabalho de parto.
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É fato que os pequenos respondem melhor ao tratamento 
quando são envolvidos em atividades lúdicas e prazerosas. 
Para isso, é importante tirá-los da cama para brincar e de-
volver a alegria. 

Ao conversar com o trio Maria do Carmo de Almeida, 
Marilene Oliveira Martins e Sônia Maria de Oliveira, do 
Criança Criar, é possível perceber o quanto o trabalho vo-
luntário faz bem a quem faz esse tipo de doação. O grupo 
oferece, além das atividades de colorir, dobradura, con-
tação de histórias e brincadeiras, a atenção para as mães. 
Cada uma tem seu motivo para permanecer no grupo, mas 
todas concordam que se não houver persistência por parte 

do voluntário o trabalho não terá continuidade. 
“Quem está aqui é porque gosta, e para mim o bem 
que fazemos ainda é pequeno diante do carinho 
que recebemos das crianças”, frisa Sônia.

“Toda vez que venho saio mais leve. Quando leva-
mos alguma guloseima ou lembrancinhas nas da-
tas comemorativas, elas ficam radiantes porque se 
sentem amadas e lembradas. É um gesto simples 
que as faz tão felizes”, evidencia Maria do Carmo. 
Segundo Marlene, que é voluntária desde jovem, 
“aprendemos com a força dos pacientes, eles são 
muito especiais. Somos como uma grande família”.

O mundo 
colorido das 
crianças

Outro grupo presente no dia a dia do HMC é a Asso-
ciação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale 
do Aço (Apirva). Eles desenvolvem um trabalho am-
plo, cujo objetivo é amenizar os impactos da vulne-
rabilidade a que muitos pacientes que passam por 
sessões de hemodiálise estão expostos. Entre as ativi-
dades está a produção de pintura em tecido enquanto 
os pacientes dialisam. Seguindo a rotina de seus acom-
panhados, esse trabalho é estendido aos acompanhan-
tes na sede da Apirva, acrescido de oficinas artesanais 
e educativas, orientações nutricionais e psicológicas. A 
voluntária Selma Magalhães comenta que também são 
oferecidas cestas básicas e o bicarbonato de cálcio, re-
médio importante para o tratamento dialítico. 

“Sou voluntária na entidade desde a sua 
fundação, há 11 anos. Busco, juntamente 
com toda equipe de voluntários, elaborar e 
executar projetos que priorizem o bom
atendimento aos pacientes e seus familiares. 
E para atender à demanda de investimentos 
estamos envolvidos na realização de ações 
que angariem recursos.” maria Aparecida, 
presidente da Apirva.
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 Presença 
jovem

“A história do grupo é muito bonita e me 
emociona. Iniciei esse projeto após um pe-
dido muito especial. Eu cuidava de uma 
criança que tinha uma grave doença. Fazia 
trabalhos de alfabetização e música com 
ele e, pouco antes de falecer ele me pediu 
para fazer isso com outras crianças que 
precisam. E, claro, não pude recusar um 
pedido desses”, conta mayara Pereira, 
que além de técnica em enfermagem do 
Centro Obstétrico do HMC, é também vo-
luntária e coordenadora do Jovens Ativos.

Uma turma jovem e animada compõe o 
Jovens Ativos. O grupo iniciou suas atividades 
no HMC este ano, mas já é sucesso entre a 
criançada. quando eles chegam ao 6º andar 
todos já sabem: vêm alegria e música por aí. Na 
Brinquedoteca eles reúnem as crianças, brincam, 
entregam brinquedos, cantam e dançam.

Jovens levam atividades lúdicas e divertem 
as crianças na Pediatria do HMC
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Segundo o Ministério do Tra-
balho, toda empresa, inde-

pendentemente do tamanho, 
porte ou segmento, precisa 

ter o seu Programa de Contro-
le Médico da Saúde Ocupa-

cional (PCMSO), seja de forma 
própria ou terceirizada. Desde 
2006, a Fundação São Fran-
cisco Xavier atua na presta-

ção de serviços especializados 
em segurança, saúde ocupa-

cional e meio ambiente. 

PrESEnça rEforçaDa
EM CUBATãO
A Fundação abriu as portas da Unidade de Saúde Ocupacional Fun-
dação São Francisco Xavier, em Cubatão. As novas instalações irão 
atender as empresas terceiras que atuam dentro da Usina de Cuba-
tão. Serão ofertados serviços de saúde ocupacional como: exa-
mes admissional, demissional, periódico, mudança de função, 
audiometria, espirometria e acuidade visual.

A nova unidade está localizada próximo ao Centro de Saúde Ocu-
pacional. Com ela, todos os exames ocupacionais podem ser rea-
lizados em um mesmo local, evitando deslocamento para clínicas, 
já que conta com ampla capacidade de atendimento, equipe quali-

ficada e apta para atender às necessidades dos clientes. Outro 
ponto importante será o maior controle, gestão e convo-

cação dos colaboradores para realização do exame 
periódico. 
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NOvOS MERCADOS
Há mais de uma década, o Serviço de Seguran-
ça do Trabalho, Saúde e Higiene Ocupacional e 
Meio Ambiente da FSFX atua nas áreas inter-
nas da Usiminas, com profissionais direciona-
dos à prevenção de acidentes, promoção da 

saúde e ao bem-estar dos colaboradores pró-
prios e de empresas contratadas. As Usinas de 

Cubatão e Ipatinga contam com instalações 
próprias e equipadas para as atividades. A Solu-
ções Usiminas, com unidades no interior de São 

Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, tam-
bém é atendida por equipes da Fundação.

Em 2012, a instituição ampliou sua oferta de 
serviços para todos os segmentos de mercado 

(indústria, comércio e prestação de serviços) do 
Vale do Aço, ao inaugurar uma Unidade de Saú-
de Ocupacional em Ipatinga. Em 2014, a Funda-
ção formalizou contrato com a Petrobras para 

prestação de serviços na área de saúde ocupa-
cional para colaboradores da Refinaria Gabriel 

Passos, da Petrobras, em Betim, MG. 

exPOsiçãO 
internaciOnal 
de MineraçãO

A FSFX participou da Exposição Internacio-
nal de Mineração - Exposibram 2015 na ca-
pital mineira. No estante foi apresentado e 
ofertado o Serviço de Segurança do Trabalho 
e Saúde Ocupacional, com o objetivo de es-
tabelecer contatos e fomentar as vendas.

A Exposibram, que em quatro dias contou 
com a presença de mais de 50 mil pessoas, 
reuniu as principais indústrias do setor de 
mineração com atuação global e de grandes 
fornecedores de produtos e serviços, com 
cerca de 370 empresas expositoras.

“Apesar de termos uma grande participação nas 
áreas onde a Usiminas atua, como nas Usinas de 
Ipatinga, em Minas, e Cubatão, em São Paulo, fo-
mos mostrar ao mercado nossa capacidade e es-
trutura para atendermos prontamente a clientes 
de diversos segmentos e mercados, como a Gran-
de BH e a região das mineradoras.” Luís  Márcio 
Araújo Ramos, diretor executivo da FSFX.

Para fomentar vendas, FSFX  
marca presença na Exposibram
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 soLuções 
TeCnoLÓGiCAs

A Fundação São Francisco Xavier está constante-
mente realizando melhorias nas tecnologias utiliza-
das. Um desses itens é o cabeamento que simplifica 
e padroniza todos os procedimentos e equipamen-
tos de instalação e manutenção da infraestrutura 
de comunicação, integrando serviços de voz, da-
dos e imagem. Tendo em mente esse conceito, foi fei-
ta a passagem de uma nova fibra óptica interligando 
as unidades de Oncologia e de Medicina Diagnóstica 
com a Unidade I do Hospital Márcio Cunha. “As van-
tagens dessa nova rota, subterrânea  e aérea, são 
manutenções mais ágeis e mais seguras, eliminan-
do interrupções e aumentando a velocidade na co-
municação”, explica o analista de sistemas Carlos 
Alberto Lopes.

Outra área que recebeu uma grande mudança foi o 
Colégio São Francisco Xavier. Nos anos anteriores, 
o processo de intenção de matrícula era manual, por 
meio de formulário preenchido na secretaria e, o pa-
gamento era feito no próprio CSFX. A informatização 
oferece mais praticidade aos pais na hora de realizar 
as inscrições, por meio do site, possibilitando que ge-
rem o boleto no ato do cadastro e realizem o paga-
mento diretamente no banco de sua preferência. Além 
disso, o cadastro no site foi integrado ao sistema de 
gestão integrada Tasy para os registros financeiros.

sisteMa de autOMaçãO das autOclaves
Mensalmente, mais de 50 mil kits de materiais hospitalares passam pela Central de Material 
e Esterilização (CME) nas Unidades I e II do HMC e são esterilizados em Autoclaves, grandes 

equipamentos que utilizam vapor de água sob pressão, monitoradas pelo Sistema de Automação. 
Recentemente, foi realizada uma reengenharia desse Sistema de Autoclaves, visando atualização 

tecnológica e a integração com o novo sistema de gestão integrada, o Tasy. 

“Com a integração, os dados de esterilização são processados de forma automática e real-time 
no Tasy, garantindo a unicidade das informações e a produtividade da CME”, explica a analista de 
sistemas Daniela Aparecida de Carvalho. A supervisora da CME, Luciane Barbosa Pires, destaca 
que “entre os benefícios está a rastreabilidade da Central, que permite obter dados seguros da 

esterilização por meio do lote do material utilizado no paciente.”
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 Boca bonita é 
boca saudável

O organismo funciona como uma orquestra, 
cada órgão cumpre o papel de um instrumento. 

E, quando um desafina, o corpo todo pode ser in-
fluenciado. As manifestações bucais são muito co-

muns e podem ser os primeiros sinais e sintomas de 
doenças ou de alterações sistêmicas, que afetam todo o 

organismo. As lesões podem indicar o início ou evolução 
de alguma enfermidade e funcionam como um alarme pre-

coce para algumas doenças.

O reconhecimento das manifestações poderá propiciar o diag-
nóstico precoce, melhora na qualidade de vida e/ou aumento de 

sobrevida do paciente. “O cuidado começa em casa, com o autoexa-
me, boa higiene, e continua com a visita periódica ao dentista. Se for 

detectado algo diferente é preciso procurar um dentista especialista 
na área de Estomatologia”, alerta a cirurgiã Bucomaxilofacial e Estoma-

tologista do COI (Centro de Odontologia Integrada), Cíntia Cantarino.

lesões consideradas pré-
cancerosas que podem ser 
vistas na boca ou garganta
Leucoplasia: mancha branca ou cinza 

 assintomáticas e não pode ser removida 
por raspagem.

Eritroplasia: Mancha bem demarcada 
com áreas vermelhas e brancas assintomá-

tica e possui textura aveludada e macia.

Lesões escuras (negra e castanha) na mu-
cosa merecem atenção. Inchaços, manchas 
ou feridas na boca, nos lábios ou na língua 
podem ser enfermidades bucais comuns 
como aftas, herpes simples e candidíase 
(sapinho); dor ou assimetria facial podem 
indicar tumores ósseos, e a dificuldade ou 

desvio ao abrir a boca pode estar relaciona-
do a doenças na Disfunção da Articulação 

Temporo-Mandibular (ATM).

As principais doenças que 
possuem manifestações 
bucais são divididas em: 

Síndromes: Síndrome de 
Behçet, Síndrome de Gardner 

Doenças infecciosas: 
Tuberculose, Sífilis, Hanseníase

Dermatoses: Líquen Plano, 
Lúpus Eritematoso

Estados de imunossupres-
são: Leucemia e HIV

Terapêuticas 
antineoplásicas: 
Quimioterapia, Radioterapia

Metabólicas: Diabetes
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recorde de agendamentos 
  de mamografias no HMC pelo SUS

5.000
 mamografias realizadas 
durante o Outubro Rosa. 

2.500
 em mulheres entre 40 e 69 

anos por meio do sus.

Neste ano, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, 
o Hospital Márcio Cunha ofertou, em outubro, exa-
mes de mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
para mulheres entre 40 e 69 anos, de Ipatinga e de outras 
13 cidades vizinhas da região. O resultado do trabalho em conjunto foi 
extremante positivo, tanto que todas as vagas destinadas aos agen-
damentos pelo SUS para o período da campanha foram preenchidas 
rapidamente. 

Para as mulheres clientes da Usisaúde, com idade entre 40 e 69 
anos, a campanha Outubro Rosa continua e prosseguirá até o final 
do mês de dezembro. Nesse período, as beneficiárias terão isenção 
de coparticipação para realização do exame de mamografia pela 
operadora. O agendamento do exame para clientes Usisaúde 
pode ser feito pelo telefone 0800 283 0040, presencialmente 

no Hospital Márcio Cunha ou em uma das clínicas da rede 
credenciada da Usisaúde. 

“Quanto mais precoce a análise do câncer de mama, 
mais simples e resolutivo será o tratamento, au-
mentando as chances de cura e eliminando a ne-
cessidade de procedimentos mais invasivos ou 
complicados. O Outubro Rosa é imprescindível para 

a conscientização da população sobre a im-
portante ferramenta que temos hoje, o 
diagnóstico precoce”, ressalta o médi-
co especialista em Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem Marcelo de Assis 

Hudson.

A iniciativa é uma forma de chamar a aten-
ção das mulheres e também de seus com-

panheiros, amigos e familiares para a 
prevenção. Um estímulo à valorização da 
saúde e da vida de nosso maior valor: nos-
sos clientes.
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A prevenção e o combate ao câncer de próstata dão o tom 
da campanha do ‘Novembro Azul’. Dedicado às ações re-
lacionadas à saúde do homem, o mês ganha o destaque 
especial da cor azul em alusão ao movimento. A tonali-
dade iluminou a fachada do Pronto-Socorro do Hospital 
Márcio Cunha e serviu como um alerta da Fundação São 
Francisco Xavier e da Usiminas sobre a importância da 
prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento. 

Realizar os exames regulares por meio do toque re-
tal e do Antígeno Prostático-Específico (PSA) aumen-
tam as chances de diagnóstico e de cura da doença. Por 
isso, são fundamentais a prevenção e a atenção sobre os 

fatores de risco para o câncer de próstata, como históri-
co familiar e idade, uma vez que tanto a incidência quan-
to a mortalidade aumentam significativamente após os 
50 anos. 

“É preciso criar a consciência de que diagnosticar 
cedo o problema é fundamental para a cura. Mui-
tos pacientes convivem anos com a doença sem apre-
sentar sintomas. O toque retal é indispensável para 
detecção da doença. É a partir dele que o urologista 
consegue analisar se a próstata apresenta alguma ir-
regularidade”, explica Renato Cunha, médico Urologis-
ta do HMC.

Alô, homens:cuidem-se!

1 a cada 6 homens  
é portador da doença, 

sendo o tumor que mais 
afeta o sexo masculino

69.000  
novos casos por ano são 

descobertos

90%
são curáveis quando  

detectados precocemente

SOBRE O CâNCER DE PRóSTATA
A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela 
é um órgão muito pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. 
A próstata envolve a parte inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é elimina-
da. Ele produz parte do sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoides. Com o avanço da 

idade e aparecimento de alguma doença no órgão, como câncer, seu tamanho pode aumentar, com-
prometendo tais funções do organismo. Na fase inicial o câncer de próstata não apresenta nenhum 
sintoma. Entretanto, quando em estágio avançado, manifesta-se por meio da dificuldade para uri-

nar, de sangramento urinário, além de dores intensas. 
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CÂNCER DE PRÓSTATA
O PRIMEIRO PASSO DA

PREVENÇÃO É A ATITUDE!

Novembro Azul

DEIXE O PRECONCEITO DE LADO!
SE VOCÊ TEM MAIS DE 44 ANOS, PROCURE

UM UROLOGISTA E FAÇA O EXAME.
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