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Crescer para se consolidar. A cada ano, a Fundação São Francis-
co Xavier se realiza em entregar para clientes e colaboradores con-
quistas expressivas. Isso mostra o quão importante tem sido sua 
revisão estratégica, os investimentos em qualificação, a busca por 
novas oportunidades, o fazer diferente, as alianças promissoras, as 
iniciativas sustentáveis e, sobretudo, o poder da coletividade, capaz 
de transformar ideais longínquos em realizações no presente.

Um dos exemplos mais recentes é a Unidade de Saúde Ocupacio-
nal FSFX, que, depois de passar por intensa reforma, ampliou não 
apenas seu espaço físico, mas sua capacidade de atender com qua-
lidade e agilidade aos seus clientes. Por falar em parcerias sus-
tentáveis, os bons resultados colhidos pelo COI na Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga nos últimos seis anos tam-
bém indicam que a odontologia segue na rota certa. Outra novi-
dade vem de Itabira, com a gestão do Hospital Municipal Carlos 
Chagas (HMCC), assumida recentemente pela Fundação São Fran-
cisco Xavier. 

A revista Bem-Estar apresenta ainda o Serviço de Atenção Domici-
liar do Hospital Márcio Cunha, uma tendência mundial que dá su-
porte para a recuperação do paciente em casa, e o Projeto Gerar, 
da Usisaúde, que apoia os casais beneficiários com informações e 
orientações sobre os cuidados com a gravidez e o recém-nascido.

Por fim, conheça as primeiras ações pioneiras do Colégio no Proje-
to Educação em Segurança e Saúde, que conscientiza e desenvolve 
nas crianças e adolescentes uma cultura de cuidados, prevenção de 
acidentes e de valorização da vida. 

Boa leitura!
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Ranger e apertar os dentes, principalmente à noite, é um hábito nada inocente. O chamado bruxismo 
afeta várias pessoas em algum momento de suas vidas. A gravidade e a duração do problema variam de 
acordo com circunstâncias individuais. No Centro de Odontologia Integrada, o Programa de Prevenção 
e Promoção da Saúde, que é o primeiro atendimento dos novos beneficiários, avalia o histórico da saúde 
bucal do paciente, levantando possíveis disfunções. Entre os distúrbios mais comuns está o bruxismo.

O COI conta com uma equipe especialista nessa disfunção, e um dos membros é a cirurgiã-dentista Cira 
Valéria, que está fazendo pós-graduação em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial e partici-
pou de um congresso de aprimoramento em Lisboa, promovido pela Sociedade Portuguesa Dor Oro-
facial. “Participar do congresso, além de positivo para meu crescimento pessoal e profissional, 
mostrou que estamos no caminho certo aqui no COI. Nossas tecnologias e atendimento condizem 
com o que há de mais moderno e eficaz”, destaca Cira.

SORRIR SEM APERTO

Desgaste acentuado 
dos dentes

Sensação dolorosa 
nos músculos da face

Mobilidade dental 
(dente bambo)

Dor de cabeça na 
região temporal

Dor e desgaste da articulação 

temporomandibular (região 

próxima aos ouvidos)

SINTOMAS

O bruxismo é uma 
das patologias mais 
recorrentes no mundo, 
atingindo 60% da 
população.

Felipe Sérgio Bento, Cira Valéria Almeida Corrêa, Derley Antony Araújo e Thamila 
Drumond de Alvarenga integram a equipe de cirurgiões-dentistas do COI

4 . Bem-Estar



SUCESSO DE PARCERIA
O padrão de qualidade e atendimento do COI extrapola as paredes da sua sede, no bairro Horto, quando se 
trata do atendimento aos membros da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga 
(AAPI). Há seis anos, o resultado dessa parceria está no sorriso de satisfação dos clientes. “Enquanto emprega-
dos da Usiminas, eles eram atendidos pelo COI. Mas quando se aposentavam, perdiam o vínculo e os benefícios 
do Centro. Então, surgiram uma demanda dos próprios aposentados e a proposta de manter o atendimento, 
dessa vez na associação”, esclarece Alcimar Andrade Barcelos, gerente de Negócios e Estratégias. 

Os atendimentos são feitos em uma Unidade COI instalada na própria sede da AAPI, por um corpo clínico es-
pecializado, formado por cirurgiões-dentistas, técnicas em saúde bucal, auxiliares em saúde bucal e equipe ad-
ministrativa. Entre os serviços executados estão a clínica básica restauradora e prótese removível. Os casos 
que envolvem as demais especialidades, como cirurgia oral, periodontia, endodontia, implante, reabilitação 
oral e ortodontia são encaminhados para o COI - Sede, no Horto. 

“A Associação está muito bem servida na 
parte de odontologia, e para nós é um orgu-
lho poder oferecer um serviço com tama-
nha qualidade para os nossos associados. 
Ao longo desses anos, em várias oportuni-
dades otimizamos a parceria, fomos acres-
centando consultórios e serviços, e o COI 
sempre nos apoiou. Esperamos que essa 
parceria se estenda e melhore a cada dia”, 
comenta o presidente da Associação, Edízio 
Simplício Netto.

70.625
Total de 
atendimentos

32.204
Atendimentos 
Clínica de 
Promoção da Saúde

38.421
Atendimentos Clínica 
Restauradora

13.883
Clientes

*Período de maio de 2010 a julho de 2016 Crislaine Pereira Vieira, cirurgiã-dentista que atende na Associação

Estresses

Ansiedade

CAUSAS

Caso reconheça algum sintoma, 
procure um dentista especialista. 

No COI existem especialistas que acompanham 
e orientam a melhor opção de tratamento, que 
muitas vezes é multidisciplinar.

Placa estabilizadora

Fisioterapia 

Medicamentos

Apoio psicológico

Laser 

TRATAMENTO
Problemas de sono
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Expansão da Unidade de 
Saúde Ocupacional

Desde 2012, a Fundação São Francisco Xa-
vier conta com a Unidade de Saúde Ocupacio-
nal FSFX, que oferece serviços especializados 
em segurança, saúde e higiene ocupacional para 
empresas dos mais diversos portes e segmentos 
de mercado. Todas as atividades implementadas 
pela Unidade são regulamentadas pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.

Nos últimos meses, a Unidade passou por refor-
mas e expansão, ganhando novos consultórios 
médicos, salas exclusivas para exames, como de 
acuidade visual, audiometria, espirometria, ele-
troencefalograma, eletrocardiograma, entre 

outros; novo e maior posto de coleta de sangue, 
atendendo a três vezes mais clientes; salas admi-
nistrativas e de reuniões. As mudanças oferecem 
mais conforto, comodidade e agilidade aos clien-
tes. Quando foi inaugurada, a Unidade tinha ca-
pacidade para atender cerca de 2 mil pessoas/
mês. Hoje, quatro anos depois, esse número tri-
plicou, saltando para 7 mil pessoas/mês.

Também está disponível um Centro de Treina-
mentos, onde são realizados cursos sobre Nor-
mas Regulamentadoras, prevenção e proteção de 
acidentes, combate a incêndios, primeiros socor-
ros e vários outros. 
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Todos os exames ocupacionais 
são realizados pela FSFX no mesmo 
local, evitando deslocamento dos 
clientes por várias clínicas

Empresa certificada pelas normas 
de garantia da qualidade

Ampla capacidade de atendimento

Controle, gestão e convocação 
do funcionário para realização do 
periódico

“A moderna Unidade de Saúde Ocupacional 
hoje é resultado do esforço da Fundação São 
Francisco Xavier nos últimos anos para se 
estruturar e atender, mais e melhor, às empresas 
da região. As novas instalações nos oferecem 
uma capacidade de quase 300 atendimentos 
diários, disponibilizando ao mercado aquilo que 
ele necessita em qualidade e rapidez nessa área.”
Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo 
da FSFX
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Um serviço de saúde e segurança com alta qualidade, alinhado às es-
tratégias de cada cliente, fundamental para colaborar para o alcance 
das metas de produtividade, gerenciar o absenteísmo médico e outros 
afastamentos e garantir o cumprimento de todas as obrigações legais. 

O médico coordenador da Vale Ferrovia, Jadson Pereira Dias, que participou do evento de 
lançamento das novas áreas, elogiou o fato de poder contar com todos os atendimentos em 
um mesmo local. “A instituição mostra que está preparada para receber todas as em-
presas e fazer a diferença nesses serviços. A Vale, antes de a Fundação inaugurar 
a Unidade de Saúde Ocupacional, precisava mandar seus empregados contratados 
para três, quatro clínicas diferentes para fazerem exames de fonoaudiologia, car-
diologia, entre outros, o que demandava tempo e elevava os custos com deslocamen-
to. Hoje, em poucas horas, fazemos tudo em um só lugar, com mais confiança e ainda 
maior rapidez na entrega dos resultados dos exames.”

Consultas 
médicas

Atendimento pré-hospitalar 
com resgate adaptado para 
mineradoras, disponível 24h

Realização de avaliações 
ambientais dos agentes químicos, 
físicos e biológicos

Gestão de 
vacinação

SERVIÇOS
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Com uma equipe de 15 profissionais, entre médi-
cos, fonoaudióloga, técnicos em enfermagem, de 
patologia e de segurança do trabalho, além de co-
laboradores administrativos, a FSFX atende hoje 
a mais de 12 mil vidas na Unidade. 

Mais de      
12 mil vidas 
na Unidade 

Exames 
ocupacionais 
complementares

Centro de 
treinamento

Segurança 
do trabalho

Elaboração de 
documentação 
legal

Exames 
psicológicos

Levantamento e 
correção de situações 
de riscos ergonômicos 

 › Empresas contratadas da Usiminas 

(Sankyu, Convaço, Elba, Sodexo, TGC, 

Univale, Magnesita, ISS, Servitec)

 › Vale 

Principais clientes
 › Banco do Brasil 

 › Caixa Econômica Federal

 › Consul 

 › Copasa

 › White Martins

 › Cercal

 › InterCement

 › Bemisa

Gestores de empresas do Vale do Aço puderam conhecer os serviços da Unidade 
de Saúde Ocupacional em um café comemorativo
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Referência
Inicialmente com 57 leitos, o HMCC cresceu e hoje 
já opera com 81 leitos de internação, sendo referência 
para a população de 12 municípios em consultas médi-
cas, cirurgias, exames complementares e procedimen-
tos ambulatoriais. Para pacientes internados, o HMCC 
já realiza exames laboratoriais, ecodoplercardiogra-
mas, ultrassons, tomografias, raios-X, colonoscopias 
e endoscopias. Para pacientes externos, ou seja, aque-
les encaminhados a partir do atendimento nas Unida-
des Básicas de Saúde, a FSFX também agenda e realiza 
exames de diagnóstico em conjunto com o Setor de Re-
gulação da Prefeitura. 

FSFX em Itabira soma bons 
resultados nas principais ações 
já implantadas no HMCC

BALANÇO 
POSITIVO 

A importância socioeconômica das cidades de Ipatinga 
e Itabira como polos industriais, somada à proximida-
de física, são características que unem os Vales do Aço e 
do Médio Piracicaba. E desde abril, a saúde também tor-
nou-se um ponto em comum, após a Fundação São Fran-
cisco Xavier assumir a gestão do Hospital Municipal 
Carlos Chagas (HMCC), em Itabira. 

O projeto de gestão contempla um estudo abrangen-
te de viabilidade, planejamento e organização compatí-
vel com o desenho assistencial traçado pelo município. 
Diferentemente de como vinha atuando, de forma mis-
ta, o HMCC passou a atender a 100% dos pacientes pelo 
SUS. Em pouco mais de três meses, os resultados positi-
vos já estão aparecendo. A parceria entre a Fundação e o 
município permitiu expandir o número de leitos e inau-

gurar uma nova e moderna UTI Adulto, 
com capacidade para 20 pa-

cientes. Outro 

grande salto dado em qualidade na assistência foi a 
inauguração de uma Maternidade. Com pronto atendi-
mento 24 horas para gestantes e capacidade para reali-
zar 150 partos por mês, a Maternidade do HMCC passa 
a ser referência pelo SUS para as futuras mamães e be-
bês de 12 municípios da microrregião de Itabira.

A Fundação retomou ainda o atendimento e a produ-
ção de diversos exames laboratoriais e de diagnóstico 
no Hospital. Para isso, a Prefeitura voltou a referen-
ciar o Carlos Chagas como local para realização dos 
exames por meio do SUS. “Em maio, foram realiza-
das 366 mamografias e, desde junho, passamos à ca-
pacidade total de 500 por mês”, explica Ana Rosa dos 
Santos, superintendente de Assistência do Hospital 
Municipal Carlos Chagas. Outro importante trabalho 
empreendido tem sido a implantação de novas rotinas 
e modernização do Centro Cirúrgico, visando a reali-
zação das cirurgias eletivas.

Corpo Clínico do HMCC conta 
hoje com 89 médicos 
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1.346 
ultrassons

1.647 
raios-X

297 
endoscopias

532
internações de 
pacientes

1.145 
tomografias

28 mil
exames 
laboratoriais

11 mil
horas de treinamentos 
com colaboradores

126 ecodoppler-
cardiogramas

83 testes 
ergométricos

1.118 
mamografias

262
duplex scan

376
colaboradores 
contratados

Um bom exemplo são as mudanças adotadas na reali-
zação de exames de eletrocardiograma, como a apli-
cação de um novo método que dispensa a utilização 
de eletrodos, sendo mais moderno e econômico. O re-
sultado disso foi um aumento de produtividade e de 
qualidade dos exames por um valor 94,4% menor do 
que hospital gastava antes.

Mutirão de cirurgias 
oftalmológicas
Em junho e julho, foram iniciados  os atendimen-
tos de cirurgias de catarata e de glaucoma. “A 
partir do alinhamento com a Secretaria de Saú-
de da Prefeitura, a previsão é realizar cerca de 
300 cirurgias de catarata e outros procedimen-
tos oftalmológicos nos próximos meses, visan-
do zerar a fila de procedimentos de Itabira e 
região”, explica a superintendente de Assistência 
do HMCC, Ana Rosa dos Santos.

Números expressivos nos primeiros 3 meses:

“Além de dar agilidade para suprir 
as necessidades da população e as 
demandas do hospital que estavam 
reprimidas, a Fundação quer fazer 
mais e melhor. Por isso tem focado 
em aprimorar processos assistenciais 
e administrativos em diversas áreas 
do hospital.” Marcelo Bouissou 
de Sousa, superintendente 
administrativo do HMCC
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Oncologia 
Com programação científica que envolveu a avaliação de 
novos avanços no tratamento de tumores (câncer de pul-
mão, melanoma, câncer de mama, ginecológico e siste-
ma nervoso central), o Hospital Márcio Cunha realizou, 
em junho, a I Jornada de Oncologia do Leste Mineiro. Se-
gundo o médico coordenador da Unidade de Oncologia do 
HMC, Luciano de Souza Viana, o objetivo foi reunir pro-
fissionais de vários centros de referência em tratamento 
oncológico do país para troca de conhecimento e disse-
minação das mais avançadas técnicas para o combate ao 
câncer. Participaram médicos de Barretos e Ribeirão Pre-
to (São Paulo), Curitiba e Belo Horizonte.

Cada palestrante abordou um tema, como novas propos-
tas de tratamento, imunoterapia e aspectos jurídicos do 
tratamento, que posteriormente foram debatidos na mesa 
de discussão. Também foram apresentados casos clínicos 
da Unidade. “O Hospital teve a oportunidade de mos-
trar o compromisso de executar a medicina de ponta 
para pessoas formadoras de opinião. Além de criar la-
ços com outras instituições e mostrar nossos serviços 
da oncologia”, comenta a gerente da Unidade de Oncolo-
gia, Ledvânia Chaves Ribeiro.

Aniversário
A I Jornada de Oncologia do Leste Mineiro 
celebra ainda o aniversário de cinco anos 
de incorporação da Unidade de Oncologia 
ao HMC pela Fundação São Francisco Xa-
vier. Com a nova gestão, a Unidade cres-
ceu e apresenta resultados expressivos. Os 
números de atendimentos (quimioterapia, 
radioterapia, consultas e exames de medi-
cina nuclear) em 2011 foram 61.010; já em 
2015 foram realizados 114.853 atendimen-
tos, quase o dobro. Além disso, cerca de 
95% dos atendimentos são realizados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Revista 
científica
Outro momento importante no evento foi 
o lançamento da Revista Ciência e Saú-
de, a revista científica do HMC. A primei-
ra publicação do Hospital reuniu artigos 
científicos dos médicos da instituição de 
diferentes especialidades. “O objetivo é 
divulgar as pesquisas clínicas, de saúde 
e gestão hospitalar. A revista representa 
uma nova fase de pesquisa na instituição 
e será divulgada semestralmente”, conta 
Mauro Oscar Soares de Souza Lima, supe-
rintendente geral de Hospitais da FSFX.

Jornada de 

A revista está disponível no site:
www.fsfx.com.br/cienciaesaude
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Crianças e adolescentes com câncer também recebem uma assistência espe-
cial no Hospital Márcio Cunha. Há pouco mais de um ano, o serviço de Onco-
logia Pediátrica está disponível para pacientes de 0 a 19 anos na Pediatria do 
6º andar da Unidade I. São disponibilizados médicos oncologistas pediátricos 
e uma equipe multidisciplinar para atender desde o diagnóstico até os trata-
mentos de quimioterapia e radioterapia, incluindo serviços de apoio aos fami-
liares. “Nossos esforços estão na valorização do cuidado ao paciente, ainda 
mais relevante quando o assunto é o nosso público infantil. Isso ajuda a 
minimizar os impactos do tratamento nas famílias da região, sem a neces-
sidade de ter que se deslocar para Belo Horizonte, por exemplo”, pontua 
Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da FSFX.

“Nesse primeiro ano de atividades da Oncologia Pediátrica, já possibilitamos 
o tratamento e acompanhamento de mais de 20 pacientes com diagnóstico 
oncológico, provenientes de Ipatinga e cidades próximas. Destes, alguns já en-
contram-se com seus tratamentos finalizados, permanecendo agora em acom-
panhamento ambulatorial oncológico e em boas condições clínicas”, destaca 
o médico oncologista Lucas Teiichi Macedo. Antes esses pacientes necessita-
vam, muitas das vezes, de transferências para outras cidades, o que poderia 
demorar alguns dias ou até semanas, dependendo da disponibilidade de vagas 
no setor de destino. “Hoje, todos os exames de diagnóstico oncológico podem 
ser realizados no HMC, bem como o rápido início do tratamento. E o mais 
importante: todos seguem o acompanhamento próximos aos seus lares e do 
convívio de seus familiares, sem grandes alterações, além das que o próprio 
tratamento provoca nas suas rotinas e costumes”, finaliza.

Oncologia pediátrica

Pacientes 
atendidos

21

Enxergue os 
sintomas do câncer 
infantojuvenil

Sessões de 
radioterapia

150

Sessões de 
quimioterapia

255

*De julho de 2015 a 21/06/2016

Perda de peso

Manchas roxas 
e sangramento 
pelo corpo sem 
machucado

Dores nos ossos 
e nas juntas, com 
ou sem inchaços

Vômitos 
acompanhados de dor 
de cabeça, diminuição 
da visão ou perda de 
equilíbrio

Febre prolongada 
de causa não 
identificada

Caroço em qualquer 
parte do corpo, 
principalmente na 
barriga

Crescimento do 
olho, podendo estar 
acompanhado de 
mancha roxa no local

Palidez 
inexplicada
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EXPO USIPA 2016
A Fundação marcou presença em mais uma edição do even-

to, apresentando um amplo portfólio de serviços de suas 
unidades de negócio e muita interatividade com o públi-

co. Destaque para os jogos da Unidade de Saúde Ocupacio-
nal, o tóten interativo do projeto Educação em Segurança 

e Saúde do Colégio e a piscina de bolinhas da Usisaúde. 
Aliás, a operadora e o COI, por meio de seus consulto-

res, interagiram com diversos visitantes, fazendo simu-
lações aos interessados em adquirir planos médicos e 

planos odontológicos.

2.300 DOAÇÕES
Esse foi o total de peças arrecadadas pela Campanha do 
Agasalho 2016, em Ipatinga. As roupas e os enxovais in-
fantis foram doados para a Associação Beneficente Ata-

laia, que abriga crianças de 0 a 12 anos. Já as doações 
destinadas aos adultos foram entregues para a Casa 

da Esperança, que dá apoio a pessoas com deficiência. 
Parabéns aos participantes pela solidariedade!

COLETA FÁCIL
Pensando em oferecer mais comodidade aos pa-
cientes oncológicos que realizam vários exames 

laboratoriais para monitoramento e apoio diagnós-
tico, um novo posto de coleta está em funciona-

mento na Unidade de Oncologia. 

“A rotina de exames para esses pacientes de-
pendia do deslocamento do público para outras 
unidades. Ao diminuirmos o deslocamento de-
les estamos proporcionando mais humaniza-

ção e rapidez para os atendimentos.” Meila Catia 
de Castro, gerente de Medicina Laboratorial e 

Hemoterapia.

Os resultados podem ser entregues na própria 
recepção da Oncologia, na Central de Entre-
ga de Resultados do Bom Retiro ou aces-
sados pela internet. O cliente escolhe a 

melhor opção.

:CURTINHAS:
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NO DESTINO CERTO
Em comemoração do Dia Mundial do Meio 

Ambiente, além de reforçar programas susten-
táveis já implantados, a FSFX realizou uma pro-
gramação especial para os colaboradores. Entre 
as ações, foi disponibilizado, na área interna da 
Unidade I do Hospital Márcio Cunha, um ponto 
para coleta de lixo eletrônico, como celulares e 

carregadores, computadores e monitores. 

VÁ E VOLTE COM SEGURANÇA
É preciso mudar as estatísticas que colocam o Bra-
sil como o 4º país no mundo em mortes no trânsito. 
A FSFX já está fazendo a parte dela, com mais uma 
edição da campanha de trânsito. Blitze em locais 
próximos às unidades foram realizadas em julho, 
com o objetivo de abordar colaboradores e clien-
tes com materiais informativos, contendo dicas e 
cuidados que fazem a diferença para pedestres, 

ciclistas, motociclistas e motoristas.

A TV DA FUNDAÇÃO
A FSFX inova sempre para conectar, cada vez 
mais, seus públicos interno e externo com os 

serviços e as ações da instituição. Por isso, lan-
çou a FSFX Play com uma programação sema-
nal transmitida nos televisores das recepções 
das unidades e em vídeos na internet, a partir 

das postagens na fanpage da Fundação no Face-
book e no canal FSFX no YouTube.

BOMBOU NA REDE!
O sucesso dos trabalhos do Coral FSFX e do Grupo de Voluntá-
rios está não apenas nos milhares de sorrisos e gestos de grati-

dão ofertados pelas pessoas em cada apresentação. Está também 
na internet. Somente os vídeos do Flash Mob - ação conjunta e 

sincronizada para surpreender as pessoas - na recepção do HMC 
e a visita do Batman na Pediatria tiveram mais de 140 mil vi-
sualizações em apenas uma semana e somente no Facebook 

(sem falar nas outras redes). Gostou? Então vai lá, curta nos-
sa página e assista novamente.
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ATENÇÃO DOMICILIAR
Novo serviço oferecido pelo HMC completa um ano

A Atenção Domiciliar 
compreende um conjunto 
de atividades prestadas na 
casa do paciente, por equipe 
multiprofissional, composta 
por médicos, profissionais de 
enfermagem, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, nutricionista 
e serviço social. 

Já foi comprovado que a recuperação com tra-
tamento na própria casa do paciente pode ser 
mais eficiente e rápida. Esta modalidade de 
serviço é denominada Atenção Domiciliar e 
é uma tendência mundial crescente na assis-
tência à saúde, impulsionada pela transição 
demográfica vivenciada com o envelhecimen-
to populacional. Seguindo esse movimento do 
mercado, há um ano o Hospital Márcio Cunha 
implantou o Serviço de Atenção Domiciliar na 
Região Metropolitana do Vale do Aço (Coronel 
Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Ti-
móteo). Desde então, o Hospital estende para 
o domicílio do cliente a assistência com a qua-
lidade já reconhecida pelos serviços prestados 
pela instituição. 

Dannielle Cristhian 
Fernandes de Alvarenga, 
técnica em Enfermagem
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Além da continuidade da assistência, a equipe 
da modalidade tem como objetivo desenvolver 
nos usuários e familiares as habilidades para o 
cuidado em saúde, frente às novas necessidades 
do paciente, contribuindo para a reinserção do 
indivíduo em seu contexto social, a manutenção 
das relações e a retomada da rotina familiar.

A indicação do paciente para acompanhamen-
to pelo Serviço de Atenção Domiciliar é feita 

pelo médico que o acompanha. Após a indica-
ção, é avaliado se o paciente atende aos crité-
rios específicos de elegibilidade que justifiquem 
seu acompanhamento por este tipo de servi-
ço. “Além dessas etapas, a operadora de pla-
no de saúde deverá autorizar essa prestação de 
serviço, visto que este é um benefício concedi-
do pelo plano ao paciente”, esclarece a gerente 
do Serviço de Atenção Domiciliar, May Maga-
lhães Sholl. 

“É uma iniciativa positiva a implantação do projeto 

de atendimento domiciliar. Profissionais capacitados, 

competentes e solícitos. No nosso caso, o contato 

maior é feito com a enfermeira Sheila para pedir uma 

orientação ou direção, que nos presta um excelente 

atendimento. A Dra. Esmeralda está sempre pronta 

quando se faz necessária sua presença. Objetiva, 

prática, mas sem perder sua essência de ser humano. E 

todos os demais profissionais, como a assistente social, 

realmente preparada para a função, a fonoaudióloga, que 

é excelente, também atuam com eficiência, sempre que 

solicitados. Isso inclui os motoristas e as atendentes que 

nos atenderam desde a primeira vez. Atenciosos, prontos 

e de uma cortesia ímpar.”

“Quero dizer que fiquei muito satisfeita com o 

tratamento direcionando ao meu marido, Orlando, tanto 

no Hospital quanto na minha casa. Estou muito grata.”

Gilda - esposa do paciente 

Orlando Calazans Pereira

Tratamento de 
lesões cutâneas

Cuidados 
paliativos

Internação 
domiciliar

Administração de 
medicamentos por 
via parenteral

Existem várias 
modalidades de 
atendimento 
domiciliar

Sônia Maria Soares Pontes de Souza
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A gestação, o parto e pós-parto são períodos de intensas 
transformações para a mulher, o casal e a família. Para a 

mulher, de forma ainda mais intensa, pois é no seu cor-
po que acontece o desenvolvimento do bebê. Muitas 
vezes esse universo pode gerar dúvidas e até mesmo 

assustar. Para tornar essa experiência mais equilibra-
da e segura, a Usisaúde oferece o Projeto Gerar, um 
dos 12 projetos do Programa Atitude rima com Saú-

de. Destinado às futuras mamães e aos seus com-
panheiros, o projeto fornece orientações sobre os 
cuidados com a gravidez, o recém-nascido e mui-

to mais.

Ter um espaço dedicado a esclarecer diversas 
questões relativas à maternidade e paternidade, 

com profissionais especilizados, pode fazer toda 
a diferença para que a mulher, o casal, a famí-

lia e até mesmo o bebê, possam passar por todas 
as transformações de forma positiva, amorosa e 

respeitosa. 

Desde a sua criação, em novembro de 2010, 
1.395 gestantes participaram do Projeto Ge-
rar. Composto por quatro encontros, neles são 

abordados temas como: gestação e alimenta-
ção saudável; amamentação; trabalho de par-

to, parto e pós-parto; o dia a dia do bebê. Os 
encontros ocorrem a cada 15 dias e têm par-

ticipação de ginecologistas, nutricionistas, 
psicólogos e enfermeiros. Além disso, a parti-
cipante recebe cartilhas informativas e conta 

com uma visita domiciliar pós-parto, que pode 
ser agendada até 10 dias após o parto. 

Gerando 
com amor 
e cuidado

Aline de Souza Ribeiro - participante do Projeto Gerar
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“Para nós foi muito enriquecedor ter a oportunidade de participar de um projeto tão 
importante. Além dessa gestação, temos uma filha de 10 anos e foi bem tenso saber lidar 
com as mudanças e cuidados com ela. Durante o projeto, podemos ver de forma clara 
onde erramos e aprendemos, no que podemos ser melhores nesta nova fase. A forma de 
condução, as dinâmicas e, principalmente, os conhecimentos compartilhados foram muito 
importantes. Estamos ansiosos para colocar em prática cada aprendizado. Agradecemos 
a todos os profissionais envolvidos, por dedicar esse tempo com amor, carinho e 
muita descontração. Sem dúvida, é um projeto que todos os casais gestantes deveriam 
participar.” Josiane Aparecida Ferreira Silva - participante do Projeto Gerar 

“Gostaríamos de agradecer às palestrantes dos encontros que nos acolheram com 
muito carinho, atenção, dedicação e profissionalismo. O conteúdo de todas as palestras 
foi ministrado com muita sabedoria, sendo fundamental para nos prepararmos para a 
chegada do nosso tão esperado primogênito, o Pedro. Recomendamos o Projeto Gerar 
para todos os que ‘esperam’ (mãe e pai), leigos ou não no assunto, por proporcionar 
uma abordagem multiprofissional acerca dessa experiência única, cheia de encantos 
e desafios: a gestação. Parabenizamos os profissionais que compõem esse importante 
projeto e a Usisaúde pela iniciativa de promoção à saúde. Obrigada pela oportunidade!”
Aline de Souza Ribeiro - participante do Projeto Gerar 

Podem participar beneficiárias Usisaúde gestantes 
e seus companheiros, ou um(a) acompanhante 
convidado(a) que seja beneficiário da operadora. Se 
você está grávida ou quer indicar uma gestante, 
entre em contato pelo 0800 283 0040, ou acesse 
o portal www.atituderimacomsaude.com.br
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CUIDADO É CARINHO
HMC qualifica a assistência e ampliará leitos de Terapia 
Intensiva para recém-nascidos

Proteger a vida, desde o seu estágio mais precioso e 
frágil, faz parte da missão da Fundação São Francis-
co Xavier. Não por acaso, em 2016, a instituição inves-
te forte em diferenciais de excelência para a linha de 
cuidados assistenciais da Unidade Materno-Infantil 
do Hospital Márcio Cunha, como a ampliação dos lei-
tos de cuidados especiais para bebês recém-nascidos 
e crianças. O propósito é um só: consolidá-la entre as 
três maiores – e melhores – maternidades públicas de 
Minas Gerais.

O incremento dos novos leitos fará com que o setor 
Neonatal e Pediátrico da Unidade Materno-Infan-
til do HMC passe a contar com 35 leitos de cuidados 
especiais. Novos equipamentos também foram com-
prados, como os dois ventiladores pulmonares espe-
cíficos para Neonatologia. Importado da Alemanha, 
o modelo possui ventilação de alta frequência e com 
volume garantido. Na prática, isso garante uma re-
cuperação mais eficiente, segura e confortável a re-
cém-nascidos prematuros. O HMC é o segundo de 
Minas Gerais e um dos poucos do Brasil a ter esse 
aparelho.

Outra novidade é que cinco desses leitos Intermedi-
ários Neonatal serão exclusivos para a aplicação do 
método Canguru. Uma prática utilizada em grandes 
maternidades do mundo, em que o bebê é colocado 
junto à mãe, pele a pele, coberto e encaixado apenas 
com uma faixa presa ao avental da mãe. Essa intera-
ção intensa traz benefícios, como a melhora da res-
piração, da sucção e o aumento do ganho de peso do 
recém-nascido, aprimora o vínculo materno, ajuda 
no combate às infecções e contribui para o desen-
volvimento neurológico.

“A Fundação investirá na expansão da UTI 
Neonatal, com a criação de 10 novos leitos e 
reforma do setor. Além disso, acaba de receber 
do Ministério da Saúde o credenciamento para 
transformar 15 leitos do berçário em leitos de 
Intermediária Neonatal. Também chamada 
de Terapia Semi-Intensiva, por acolher recém-
nascidos prematuros considerados de médio 
risco e que demandam assistência contínua, 
a Intermediária passa a ter um padrão de 
assistência semelhante ao da UTI Neonatal, 
com ganhos de equipamentos, expansão da 
equipe multidisciplinar com mais enfermeiros, 
fonoaudiólogas, fisioterapeutas e psicólogos, 
e com atuação médica 24 horas por dia.” 
Mauro Oscar Soares de Souza Lima, 
superintendente geral de Hospitais.

Com o auxílio da enfermeira Juliana Santos 
Figueira, a mãe Suelen Quintão põe em 
prática o método Canguru com a filha Isabel
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“Hoje, nossa taxa de sobrevivência de prematuros com menos de 1,5 kg 
é de 84,6%, enquanto nos demais hospitais é de 73,4%. Se comparada à 
sobrevida de bebês que nascem em estado ainda mais grave e com poucas 
chances de vida, entre 24 e 27 semanas, no Hospital Márcio Cunha 
conseguimos recuperar e dar alta com boas condições de saúde para cerca 
de 71% dos bebês, enquanto a taxa da Rede Brasileira é de apenas 36,3%. 
E todos os nossos demais indicadores, como taxa de infecção, enterocolite 
e retinopatia da prematuridade cirúrgica, são melhores que os dos 
principais hospitais brasileiros pesquisados, se igualando até mesmo a 
hospitais de referência nos Estados Unidos.” Marcus Vinícius Alvim de 
Oliveira, médico responsável técnico pela UTI Neonatal e Pediátrica.

Essas inovações colaboram ainda mais para salvar 
os bebês que chegam ao setor. Somente nos 
últimos cinco anos, passaram por lá 407 recém-
nascidos com peso ao nascimento abaixo de 
1,5 kg. Alguns deles, nascidos após apenas 23 
semanas de gestação e pesando pouco mais de 
500 gramas. Se comparados os indicadores 
do HMC com os números apresentados pela 
Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais - 
que reúne dados de 20 grandes hospitais 
universitários do país - essa comprovação 
torna-se mais notável.

Mais sobrevida para os 
prematuros

A fisioterapeuta 
Cláudia Batista Ribeiro 
com Elenice Tavares, 
mãe do Gabriel

Bem-Estar . 21



Com mais de 6 mil partos realizados por ano e pela 
relevância no Leste de Minas, a FSFX foi selecio-
nada para participar do projeto Parto Adequado 
do Institute for Healthcare Improvement (IHI), do 
Hospital Israelita Albert Einstein e da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), com apoio do 
Ministério da Saúde. A adesão ao projeto permite 

identificar modelos inovadores e viáveis de aten-
ção ao parto e nascimento realizados no HMC. As 
ações tomadas a partir do projeto, como a constru-
ção do novo Ambulatório Ginecológico e Obstétrico 
e mudança do fluxo de atendimento das pacientes, 
apresentam resultados positivos na qualidade da 
assistência do parto normal. 

Outro indicador importante foi a queda nas admis-
sões na UTI Neonatal de recém-nascidos acima de 
2,5 kg por 1.000 nascidos vivos. Em dez meses, a 
quantidade de admissões no setor foi reduzida de 
50 para 14. Ou seja, os prematuros estão chegando 
mais saudáveis à UTI Neonatal e com mais chance 
de sobreviver, ressaltando a qualidade de assistên-
cia ao nascimento no Centro Obstétrico e colocan-
do o HMC como destaque entre os hospitais do 
projeto Parto Adequado. Soma-se a isso a criação 
da Sala de PPP (pré-parto, parto e pós-parto), que 
reforça o processo de humanização na assistência 
materno-infantil, com equipes capacitadas, atuan-
do em um ambiente confortável e preparado para 
dar mais segurança às pacientes e seus bebês.

PARTO NORMAL:
A VIDA ACONTECE NATURALMENTE

De janeiro a julho, o HMC 
conseguiu manter um índice

maior que a 
meta de 50%
preconizada pelo projeto 
Parto Adequado

Jucileia Neves da Costa com a 
filha recém-nascida nos braços 
ainda na Sala de Parto
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Nove meses e uma ansiedade enorme para ver o rostinho do bebê que ainda vai nascer. 
Para suprir, em parte, essa curiosidade dos pais, agora o HMC disponibiliza o Exame de 
Ultrassom 4D. Mais moderna, essa ultrassonografia capta as imagens do bebê em três 
dimensões (altura, largura e profundidade) e se movimentando em tempo real. A clare-
za das imagens, aliás, é uma das principais vantagens da técnica em relação ao ultras-
som convencional, segundo a Dra. Seline Rolim, médica ultrassonografista responsável 
pelo exame. “O ultrassom 4D é um exame que permite aos pais curtirem o momento 
especial da gravidez, ver melhor as características do bebê como rosto, pés e mãos. Al-
gumas delas podem ser detectadas no exame 2D, porém o estudo fica melhor avaliado e 
mais completo no ultrassom 4D”, explica.

ULTRASSOM 4D

O novo exame é particular, recomendável para gestantes 

entre 28 e 32 semanas e é realizado pelo HMC na Unidade 

Avançada da FSFX, no bairro Canaã, em Ipatinga.

Pollyana Jorge 
Castanheira no exame 
com o marido André Gonçalves

 Agende 
seu exame ou pelo WhatsApp

31. 9 9686-1060

 31. 3829-9600
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Com a busca por trabalhadores qualificados pelas 
empresas dos mais variados portes, a procura por 
Cursos Técnicos tem aumentado

  PREPARANDO   
   PARA O MERCADO 
DE TRABALHO

Em um ano desafiador para a economia, o mercado de 
trabalho tem buscado profissionais preparados e que 
consigam agregar valor e eficiência aos clientes. E 
para quem tem buscado se qualificar para atender a 
essa demanda, o Colégio São Francisco Xavier ofe-
rece nove opções de Cursos Técnicos, entre eles, 
os recém-integrados de Estética e de Edificações. 
O foco do conhecimento aplicado em sala de aula 
no Colégio é estimular o senso analítico e críti-
co dos alunos junto aos valores éticos e cons-
cientizá-los sobre sua responsabilidade, em um 
mercado cada vez mais competitivo. Os Cur-
sos Técnicos são oferecidos na Unidade II do 
CSFX, localizada no bairro Horto, onde os 
alunos têm, à sua disposição, uma equipe de 
professores altamente capacitados, além de 
instalações e laboratórios equipados com 
aparelhos específicos.

NOS ÚLTIMOS ANOS88%
MATRÍCULAS CRESCERAM

Fonte: Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial)

1,7 MILHÃO 
EM 2014

928 MIL 
EM 2008

Confederação Nacional 
da Indústria (CNI)

+ DE 70% 
CONSEGUEM 
EMPREGO NO 1º ANO 
APÓS O CURSO
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A evolução da tecnologia empregada pelo mercado 
da construção civil, bem como as alterações da le-

gislação que regulamenta o sistema de ensino tor-
naram o Curso de Edificações oferecido pelo CSFX 

mais adequado ao perfil de formação exigido pelo 
mercado do trabalho.

O setor da construção civil sempre foi um grande 
gerador de empregos para todos os níveis de esco-

laridade, desde o analfabeto até o profissional de ní-
vel superior, porém a realidade tem mostrado que 

este setor também está demandando profissionais ca-
pacitados e qualificados. O técnico em Edificações desenvolve atividades como levantamento to-

pográfico, elaboração de planilhas de orçamento e controle da obra, bem como supervisiona a 
execução de obras. Pode ainda desenvolver e elaborar projetos, seguindo normas e especificações 

técnicas e encaminhando projetos para a aprovação dos órgãos competentes. É um profissional que 
transita operacionalmente entre o nível superior da construção civil (engenheiros e arquitetos) e 

seus níveis básicos (serventes, mestres de obras, etc.), o que exige um bom conhecimento tanto de 
obras como de projeto. 

A preocupação em adiar o envelhecimento e a busca pela boa apa-
rência têm levado muitas pessoas a alternativas que promovam a 

beleza. Com foco na promoção da saúde e qualidade de vida, o Cur-
so de Estética prepara os profissionais para atuarem de forma efe-

tiva no tratamento de alterações estéticas da epiderme, por meio de 
técnicas de tratamento facial e corporal, depilação, eletroterapia, 

maquiagem, massagem pré e pós-operatória, sempre usando produ-
tos, materiais e equipamentos adequados a cada procedimento esté-

tico. O técnico em Estética pode trabalhar em institutos de beleza, 
clínicas dermatológicas, clínicas de estética e de medicina estética, 

farmácia de manipulação cosmética, empresas de produtos cosme-
tológicos, academias de ginástica e spas. Por ser uma área que propi-

cia o trabalho autônomo, o curso tem sido muito procurado devido ao 
contexto econômico atual do país.

ESPELHO, ESPELHO MEU

BASE FORTE
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PRIMEIROS RESULTADOS 
CSFX APRESENTA 
AÇÕES DO PROJETO 
EDUCAÇÃO EM 
SEGURANÇA E SAÚDE

Segurança digital

Riscos de quedas 
e cortes

Queimaduras

Como pedir socorro, informar 
endereço, telefones ou sair de 
algumas situações de risco e perigo

Cuidados com produtos de limpeza 
e tóxicos, na cozinha, e com 
eletricidade e tomadas em geral

Palestra com profissionais do Hospital 
Márcio Cunha sobre obstrução de vias 
aéreas e o risco de colocar brinquedos e/
ou acessórios na boca

Após um ano de pesquisas e elaboração 
do projeto com profissionais de diversas 
áreas, o Projeto Educação em Segurança 
e Saúde resultou na integração do tema 
como uma nova disciplina na matriz cur-
ricular do Colégio São Francisco Xavier 
para alunos da Educação Infantil e do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A disciplina foi dividida em três etapas e traz temáticas adequadas às 
faixas etárias. Entre os assuntos já tratados com as crianças estão:

EM AÇÃO

Gabriela Vieira Puntigam  - Turma: H 
Ana Clara Pataro Igarashi  - Turma: H 
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Aos poucos, os novos conhecimentos – desenvolvidos 
pelos professores dentro e fora da sala de aula – vão des-
pertando nos pequenos de 2 a 10 anos os riscos escondi-
dos em ações como subir e descer escadas sem segurar 
nos corrimões ou brincadeiras em casa, no recreio da es-
cola e em diferentes tipos de piso.

“A Sofia é pequeninha e vai fazer 3 aninhos ainda, 
mas já sabe que não pode colocar o dedo na tomada. 
Já sabe que se alguém estiver mexendo na panela, co-
zinhando, não pode chegar perto. E além de saber, ela 
nos avisa: ‘papai, cuidado com a panela quente’. Então 
isso é bem legal”, celebra Marlon Fagundes de Oliveira, 
pai da Sofia, aluna do Maternal I. 

Outra realização do projeto foi a criação da Cipa, a Co-
missão Infantil de Prevenção de Acidentes. A partir da 
votação dos próprios alunos, foram escolhidos os re-
presentantes responsáveis por monitorar as situações 
de risco dentro da própria escola e orientar os colegas. 
Também está disponível um hotsite no qual as crianças 
e os pais podem navegar e conhecer os potenciais peri-
gos de cada ambiente.

INDICADORES
Por meio de levantamento de dados são mensuradas ta-
xas de todos os incidentes (como quedas, mordidas e pi-
cadas) e acidentes (colisões, cortes, escoriações, fraturas, 
luxação, queimadura, traumas). Esses indicadores são 
ainda divididos entre internos (aqueles incidentes ocor-
ridos dentro da escola, no período das aulas) e externos, 
fora da escola, a partir da comunicação dos próprios alu-
nos, pais e responsáveis. 

Esses números abastecem um sistema de gestão. A im-
portância desses dados será verificada aos poucos, a lon-
go prazo, quando serão analisadas e percebidas não 
apenas uma mudança de comportamento dos alunos, 
mas também a redução de incidentes e acidentes na es-
cola, em casa, no clube e nas ruas. 

NOVIDADES
Segundo a superintendente do CSFX, 
Solange Liége dos Santos Prado, em 
2017, a implantação da disciplina 
Educação em Segurança e Saúde será 
ampliada para os alunos do 6º ao 9º 
ano e para o Ensino Médio também. 
“O que vem se concretizando hoje 
é um sonho. Desenvolver essa 
criticidade é uma das principais 
funções sociais da escola e o projeto 
integra isso à Proposta Pedagógica do 
Colégio, educando para a cidadania.”

Luiza Yasumoto Tuler Barros  - Turma: 20
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Odontológicos

Transporte
Aeromédico

Promoção
da Saúde

Rede Ampla
Conveniada

Atendimento
Nacional

Saúde
Ocupacional

0800 283 0040
www.usisaude.com.br

Se todos participam,
é fácil ter o melhor plano!

O valor do plano pode ser dividido entre empresa
e empregados*. Assim não pesa pra ninguém!

*Os valores de mensalidade e coparticipação serão cobrados da empresa. A divisão dos valores deverá 
   ser feita pela empresa na folha de pagamento, conforme a política de compartilhamento adotada.


