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O sucesso da Fundação São Francisco Xavier sempre esteve ligado a 
sua capacidade de se adaptar às exigências de mercado, garantindo 
um serviço de excelência. As mudanças, exigências e demandas às 
quais estamos sempre nos adaptando nos trazem também a oportu-
nidade de enfrentar novos desafios e quebrar velhos paradigmas es-
tabelecidos. E temos tido muito sucesso em nossas empreitadas.

Prova disto são as premiações que recebemos nos últimos meses, re-
novações de acreditações e expansão de nossos serviços para além 
das fronteiras do Vale do Aço, como a retomada da parceria com a 
Prefeitura de Cubatão para reabrir o Hospital Dr. Luiz de Camargo 
da Fonseca e Silva. A Fundação venceu a licitação para gerenciar o 
complexo hospitalar nos próximos cinco anos e investirá R$ 9,3 mi-
lhões em estrutura e equipamentos.

Além, claro, do estabelecimento de uma nova marca para represen-
tar o nosso Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente, o Vita. Nesta edição, queremos dar espaço para 
nossa força de trabalho que atua em outras praças, até mesmo nos 
representando em outras empresas. No Ano do Colaborador, reco-
nhecemos que o empenho de cada uma das pessoas que atuam na 
Fundação é a força motriz para sermos o exemplo de qualidade e 
excelência em serviços pelos quais nossa marca é lembrada.

E por falar em inovação, o Colégio São Francisco Xavier mira no fu-
turo, trazendo para seus alunos a opção de uma formação bilíngue, 
em inglês e português. Em um mercado competitivo como o que es-
tamos vivendo, este pode ser o fator decisivo para uma carreira de 
sucesso. Do you speak english?

Boa leitura!
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A caxumba é uma doença infecciosa e contagiosa, 
causada por um vírus da família dos Paramyxovirus, 
que provoca inflamação das glândulas salivares (loca-
lizadas na região do pescoço), submaxilares e sublin-
guais. Nos últimos anos, a incidência tem aumentado 
em todo o país.

Segundo o Governo de Minas Gerais, foram:

1.369 casos
em 2015 em 2016

2.772 casos

 A vacina contra a caxumba é 
disponibilizada pelo SUS.

no primeiro semestre 
de 2017 (em média, 300 
novos casos por mês)

1.883 pessoas infectadas

Falta de vacinação eleva 
incidência para 300 casos/mês 
em Minas Gerais

CASOS DE 
CAXUMBA 
AUMENTAM 
EM TODO PAÍS

Revista Bem-Estar: Há alguma razão para a 
incidência ter aumentado nos últimos anos?

Dr. Aloísio: Tudo indica que seja o descuido 
com a vacinação. Os jovens e adultos que estão 
sendo acometidos pela doença não se imuniza-
ram ou tomaram apenas uma dose. A chamada 
vacinação tríplice protege contra caxumba, rubé-
ola e sarampo e é aplicada em duas doses durante 
a primeira infância, quando o bebê completa 12 e 
15 meses. Quando tomada corretamente, a eficá-
cia da vacina é de 98% no primeiros anos de vida 
e diminui com o passar dos anos. 

Revista Bem-Estar: Como ocorre o 
contágio?

Dr. Aloísio: Por via respiratória, principalmen-
te pela saliva. Como a caxumba é transmitida en-
quanto o paciente está com os sintomas, por um 
período de 7 a 10 dias, a orientação é que a pessoa 
se afaste do ambiente de estudo ou do trabalho. É 
importante higienizar as mãos e manter os am-
bientes bem ventilados.

Revista Bem-Estar: E o diagnóstico?

Dr. Aloísio: É basicamente clínico. E embora 
seja uma enfermidade de evolução benigna, em 
alguns casos podem ocorrer complicações como 
inflamação dos testículos e dos ovários (que 
pode resultar em esterilidade), meningite e pan-
creatite. Por isso deve-se procurar atendimen-
to médico.

Revista Bem-Estar: Quais são os sintomas e 
como é feito o tratamento?

Dr. Aloísio: Os principais sintomas são inchaço 
na região do pescoço, dor ou dificuldade para en-
golir, dor de cabeça e febre. Não há tratamentos 
específicos, trata-se apenas dos sintomas, como a 
dor de cabeça e a febre. 

Confira mais informações na 
entrevista com o infectologista 
do Hospital Márcio Cunha (HMC), 
Aloísio Bemvindo.
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Sabendo que identificar as necessidades do cliente é uma maneira 
de conhecê-lo melhor, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 
retomou seu Conselho Consultivo de Clientes, em Santos, uma 
das mais de duzentas cidades onde a Usisaúde presta serviços. A 
ideia foi implantada no Vale do Aço, em 2015, durante reuniões 
que buscavam soluções para pontos críticos no relacionamento 
entre o Hospital Márcio Cunha (HMC), Usisaúde e seus clientes. 

Segundo o gerente regional da FSFX em Santos, Gustavo Cristia-
no Soares Pontes, a ideia é conhecer as necessidades do cliente da 
região paulista. “Nas reuniões, os participantes têm a oportu-
nidade de se expressar de forma espontânea, auxiliando a Ui-
sisaúde na detecção de problemas e criação de alternativas 
para melhorar gestão do plano”, afirma. 

Inicialmente, o cliente apresenta sua sugestão de melhoria ou le-
vanta algum ponto a ser revisto pela Usisaúde/FSFX. A seguir, 
um profissional da Usisaúde, ouvindo o cliente, apresenta ao Con-
selho uma proposta de solução. Por fim, a equipe acompanha as 
ações e apresenta os resultados.

As reuniões duram no máximo duas horas e são a oportunida-
de que os clientes ligados a carteiras do Cosaúde (aposentados) e 
Saúde Usiminas II (ativos e aposentados) têm de analisar e suge-
rir melhorias para os serviços prestados pela FSFX. Como escla-
rece a gerente de Relacionamento com Clientes, Elaine Andrade 
Silva Vieira, “o Conselho Consultivo de Clientes é uma impor-
tante ferramenta para que a Usisaúde amplie o diálogo e au-
mente a proximidade com os clientes, por meio da escuta e 
entendimento, visando melhorias de processos com impacto 
na sua satisfação”. 

Resultados
Em Ipatinga, as reuniões do 

Conselho geraram importantes 
mudanças estruturais. Foram 

mais de 25 ações implantadas, 
incluindo a ampliação do Call 

Center da Usisaúde, melhorias 
no site e ampliação das agendas 

médicas e de exames no HMC.  
Todos os  anos, o Conselho renova 

os participantes, empoderando 
o cliente e inserindo-o no 

aprimoramento do modelo de 
gestão, garantindo, assim, a sua 

satisfação. 

DIÁLOGO COM OS 
CLIENTES EM SANTOS
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Tendo desde a sua origem o foco na transformação so-
cial, na gestão com responsabilidade e na cidadania, a 
Fundação São Francisco Xavier (FSFX) mantém, em 
sua essência, a busca constante pela excelência na pres-
tação de serviços, a partir de ações que extrapolam os 
limites do Vale do Aço, em Minas Gerais.

A Instituição administra sete unidades: o Hospital 
Márcio Cunha, o Colégio São Francisco Xavier e o Cen-
tro de Odontologia Integrada, em Ipatinga; o Hospi-
tal Municipal Carlos Chagas, em Itabira; o Hospital 
Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva, em Cubatão; o 
Vita Soluções em Saúde Ocupacional e a operadora de 
planos de saúde Usisaúde, em diversos pontos do país. 

Para que as atividades tenham sucesso em outras ci-
dades e estados, a Fundação conta com um time de co-
laboradores que atua nas áreas da saúde, nos ramos 
hospitalar, diagnóstico e ocupacional, segurança do 
trabalho e odontologia. “Os colaboradores são a ima-
gem da Fundação nas localidades em que atuamos. 
O trabalho realizado fortalece a busca pela excelên-
cia na prestação dos serviços oferecidos e é a partir 
do empenho e comprometimento deles levando em 

conta a política da qualidade e valores FSFX, que a 
Instituição dá passos à frente”, ressalta a analista de 
Recursos Humanos Luciana Teixeira Oliveira.

Segundo a supervisora do Vita, Ellen Midori Ribeiro 
dos Santos, é essencial e necessário que a FSFX leve sua 
expertise para outras localidades e mercados como es-
tratégia que fortalece seus principais valores de sus-
tentabilidade e inovação com excelência e ética. “Por 
causa da minha atividade, conheço praticamente to-
das as unidades da Instituição fora de Ipatinga. Essa 
oportunidade me proporcionou vislumbrar de forma 
mais abrangente tudo que a Fundação é, bem como 
perceber todas as potencialidades que ela possui.” 

A auxiliar de Atendimento da Gerência de Relaciona-
mento com Clientes Fernanda Monique Gouveia aten-
de os beneficiários da Usisaúde em Santos e nas sedes 
da Usiminas em Cubatão e em São Paulo, e comemora 
o reconhecimento da FSFX dentro e fora das unidades 
de atendimento. “É gratificante saber que, temos vi-
sibilidade no mercado como uma das melhores ope-
radoras de planos de saúde e a cada ano que passa 
conquistamos um novo espaço na região.”

Instituição busca ser referência de assistência à saúde no Brasil

FSFX: sinônimo de 
excelência em todas 
as localidades
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VITA – SOLUÇÕES EM SAÚDE 
OCUPACIONAL
Minas Gerais, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco e 
Espírito Santo 

USISAÚDE
São Paulo, Espírito Santo e Rio 
Grande do Sul 

CENTRO DE ODONTOLOGIA 
INTEGRADA
Minas Gerais e São Paulo 

HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS 
CHAGAS
Itabira, Minas Gerais 

HOSPITAL DR. LUIZ DE CAMARGO 
DA FONSECA E SILVA
Cubatão, São Paulo

+ de 500 
COLABORADORES EM

OUTROS ESTADOS

Em conformidade com objetivos do Ano do 
Colaborador de ouvir e valorizar os fun-
cionários dentro da organização, a FSFX 
intensificou e expandiu o CapacitaRH - 
Programa de Educação Corporativa. A par-
tir deste ano, eles também tiveram acesso a 
cursos e treinamentos técnicos e compor-
tamentais de diversas áreas.

Outra novidade foi a criação do Grupo de 
Trabalho nas Unidades de Itabira, Belo 
Horizonte, Santos e Cubatão. Alinhado à 
política de Gestão Participativa, esse grupo 
é composto por representantes de diversos 
setores da empresa. Eles representam sua 
unidade e equipe, participando de discus-
sões de assuntos de interesse coletivo. Em 
parceria com a gerência de Recursos Hu-
manos, as dúvidas, questionamentos e so-
licitações dos colaboradores são discutidos 
e analisados detalhadamente pela diretoria 
da Fundação.

Participação* em treinamentos nas 
unidades fora do Vale do Aço:

Itabira
259 

Belo Horizonte
115 

As palestras também têm contado com 
a presença dos colaboradores. 

2.232 participações*

Itabira 317
Santos 65
Belo Horizonte 44
Cubatão 34
Ipatinga 1.772

*até outubro 

São Paulo
56

MG
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HMCC FECHA PRIMEIRO 
ANO DA MATERNIDADE 
COM BONS RESULTADOS

Proporcionar acolhimento e garantir o bem-estar da mãe e do 
bebê são essenciais para assegurar um atendimento humaniza-
do durante a gestação e na hora do parto. E é esse o perfil da Ma-
ternidade do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), gerido 
pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em Itabira. Após 
seu primeiro ano de funcionamento, o setor comemora os resul-
tados e avanços alcançados como referência para 12 municípios 
da microrregião. 

Para garantir o conforto e segurança das futuras mamães e seus 
filhos, o local passou por grandes mudanças. Foram investidos 
mais de R$ 500 mil em infraestrutura e equipamentos. As me-
lhorias permitem que a grávida seja acompanhada pelos seus fa-
miliares em todos os momentos da internação, deixando-a mais 
segura. Outra iniciativa foi estimular a gestante e seus acom-
panhantes a visitarem a maternidade para conhecer o fluxo de 
atendimento e diminuir a ansiedade das futuras mamães, estrei-
tando os laços entre a população e o hospital.

“Esses locais promovem conforto 
e o maior contato possível 
entre a mãe e o bebê, num 
mesmo ambiente, reforçando os 
cuidados e a segurança com a 
saúde.” Ana Rosa dos Santos, 
superintendente do HMCC
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Em julho de 2017, o pronto atendimento 24 
horas, que atende puérperas e gestantes, 
inclusive as com complicações na gravidez, 
realizou 2.061 atendimentos. Foram cerca 
de 1.800 internações, com uma média de 
permanência de um a dois dias. A mãe e o 
bebê também recebem cuidados do Serviço 
Social e de Psicologia durante a internação, 
com acompanhamento, quando necessário, 
pela rede pública após a alta.

Além de apresentar índices menores de 
mortalidade neonatal do que os previstos 
pelo Ministério da Saúde, em um ano, 
a Maternidade do HMCC não registrou 
nenhum óbito infantil ou materno.

No primeiro ano foram realizados

72 colaboradores capacitados, 
incluindo médicos obstetras, pediatras 
e anestesistas, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem e enfermeiras 
obstetras.

541 cesarianas
750 normais

quase 
1.300 

partos

Um ano sem 
óbito pediátrico 
ou materno

A Maternidade do HMCC dispõe de consultó-
rio médico, sala de classificação de risco, sala 
de observação, sala de atendimento às urgên-
cias obstétricas e neonatais e sala cirúrgica para 
procedimentos obstétricos. Funciona 24 horas 
por dia durante os sete dias da semana. Em ju-
lho deste ano, a taxa de parto normal chegou a 
67,34%, com 100% dos partogramas preenchi-
dos, o que é uma das melhores práticas em obs-
tetrícia recomendadas pelo Ministério da Saúde.

A superintendente do HMCC, Ana Rosa dos 
Santos, destaca a Sala de PP (Pré-parto e Parto), 
que dá suporte às parturientes que terão par-
to normal, e o Alojamento Conjunto, para inter-
nações que fortalecem o vínculo da mãe com o 
recém-nascido. 

A mãe Jhulia da Silva Brito Araújo e sua filha 
Valentina Brito Araújo recebem atendimento 

humanizado no HMCC
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ALFABETIZAÇÃO EM 
DUAS LÍNGUAS

Agora, os alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental I 
do Colégio São Francisco Xavier (CSFX) serão educados em duas línguas (por-

tuguês e inglês), ao mesmo tempo em que aprendem disciplinas do currículo básico. 
O Programa Bilíngue é fruto da parceria entre a instituição e a International School e será 

iniciado em 2018.

A carga horária de língua estrangeira passará de duas aulas por semana para uma aula por dia e a 
perspectiva é que o projeto seja expandido, de forma gradativa, para todo Ensino Fundamental, nos pró-

ximos anos. “Inserir os alunos no universo de um segundo idioma, envolvendo-os, ao máximo, na cul-
tura da língua estrangeira, tem se tornado mais palpável na exigência da educação contemporânea. Se 

antes isso era visto apenas como um diferencial, hoje passou a ser essencial”, destaca a superintendente, 
Solange Liége dos Santos Prado. 

Os pais se mostraram abertos à ideia e bastante satisfeitos com a iniciativa do CSFX. Um dos exemplos é o pai 
Herick Morais Nogueira. “O programa acompanha as necessidades da educação e com certeza vai abrir por-
tas para os estudantes no futuro”, ressalta.  

A coordenadora do programa, Cássia Menezes Barros, destaca que os professores serão treinados e capacitados 
para as aulas de forma continuada pelo instituto. “Assim, esses profissionais estarão aptos para proporcionar 
um ambiente em que os alunos serão construtores  do próprio conhecimento e se  apropriarão da língua 
como ferramenta de aprendizagem para outras disciplinas”, finaliza.

4 competências

Desenvolvimento 
da compreensão 

auditiva

Leitura e 
interpretação de 

texto de forma 
contextualizada

Desenvolvimento 
da oralidade

Produção 
textual

Programa Bilíngue do CSFX torna o inglês 
parte natural da vida do estudante
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A International School usa como referência para o 
ensino do segundo idioma o modelo da União Eu-
ropeia, reforçado pelos quatro pilares da Unesco 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura): Aprender a Conhecer, Apren-
der a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser. 

A proposta também segue as diretrizes do CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), 
que significa aprendizagem de conteúdo e cog-
nição e aprendizagem de linguagem e cultura. 

Essa metodologia favorece a interdisciplinari-
dade, ou seja, a troca de conhecimentos entre as 
disciplinas.

Com o Programa Bilíngue os alunos também serão 
preparados para os exames de proficiência na Lín-
gua Inglesa da Universidade de Cambridge, o que 
abrirá, futuramente, muitas portas para os nossos 
pequenos bilíngues, tendo em vista que os exames 
são reconhecidos internacionalmente.

O programa

Metodologia 
centrada
no aluno

Desenvolvimento 
pessoal e emocional

Desenvolvimento social

Saúde e natureza
Ciência e tecnologia

Artes visuais 
e criativas

Conceitos 
trabalhados 
de diversas 

maneiras

Trabalho em equipe
Projetos 

transdisciplinares

Valores
Desafios

Avaliadas
continuamente

Avaliação

Monitoramento
do progresso

Aluno
bilíngue!

mais de 90 instituições
mais de 18 mil estudantes

20 estados
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O Hospital Márcio Cunha (HMC) foi o primeiro hospital fora do 
estado do Paraná a implantar o Robô Laura, ferramenta que auxi-
lia os profissionais de diferentes áreas da saúde no diagnóstico de 
sepse, bem como na detecção rápida das instabilidades clínicas do 
paciente. 

O robô é um programa de computador que gerencia riscos, classi-
ficando os sintomas do mais crítico ao menos crítico. Se há uma si-
tuação de risco, o programa gera alarmes em televisões instaladas 
nos postos de enfermagem. Se o tempo médio é excedido, ele man-
da mensagens de texto para os celulares da equipe. Fazendo as-
sim, o Robô Laura consegue classificar quais pacientes possuem 
sinais de sepse e agiliza o atendimento desses casos. 

Ao detectar precocemente um quadro infeccioso, utilizando a tec-
nologia cognitiva para acelerar os processos de tratamento da in-
fecção, é possível reduzir os índices de mortalidade por sepse.

Para Mauro Oscar Soares de Souza Lima, superintendente do 
Hospital Márcio Cunha, ter a tecnologia trabalhando com os pro-
fissionais é fundamental.

“Hoje em dia, pela 
quantidade de informações 
que são produzidas 
diariamente, é impossível 
a pessoa estar atualizada 
de todos os assuntos 
e todos os temas. A 
tecnologia vem justamente 
dar suporte às decisões 
clínicas, para auxiliar os 
tratamentos e melhorar 
os resultados.” Mauro 
Oscar Soares de Souza 
Lima, superintendente do 
Hospital Márcio Cunha

SONHO DE LAURA
Robô é capaz de identificar pacientes com perfil 
para desenvolver sepse, a infecção generalizada

Jacson Fressatto ,criador do Robô Laura, ministra palestra para coloboradores
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Origem do 
Robô Laura

O projeto “Sonho de Laura” é uma homenagem 
do analista de sistemas paranaense Jacson 
Fressatto à sua filha, homônima, que morreu aos 
18 dias de vida, vítima de sepse, em 2010. Desde 

então, Jacson estuda a doença e o modus operandi 
hospitalar, identificando pontos críticos e pensando 
em estratégias de solução. Quatro anos depois 
de perder a filha, o programador apresentou o 

primeiro protótipo do robô. Hoje, sete anos depois, 
vê o resultado de seu empenho, com o programa 

já atuando em hospitais no país.

A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma 
infecção. No entanto, essa infecção não está, necessariamente, distribuída em todo o 

organismo. Ela pode estar localizada em apenas um órgão, mas provoca uma resposta com 
inflamação em todo o organismo numa tentativa de combater o agente da infecção. E essa 

inflamação pode comprometer o funcionamento de vários órgãos. 

Ainda segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS), a sepse é responsável por:  

A síndrome 

É a principal geradora de 
custos nos setores público 
e privado. Isto porque a 
doença exige utilização de 
equipamentos sofisticados 
e medicamentos caros

25% da 
ocupação de 
leitos em UTIs 
no Brasil

Mata em 
média 600 
brasileiros 
por dia
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Parceria com prefeitura da cidade renderá novos empregos 
e atendimento de qualidade para a população

FSFX INICIA REABERTURA 
DE HOSPITAL EM CUBATÃO

Diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier, Luís Márcio Araújo Ramos, e o Prefeito de Cubatão, 
Ademário Oliveira, oficializaram com assinatura do contrato a reabertura do Hospital Dr. Luiz de Camargo 
da Fonseca e Silva
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Com compromisso com a excelência e foco em um aten-
dimento humanizado, o Hospital Dr. Luiz de Camargo 
da Fonseca e Silva, em Cubatão, foi reaberto após assi-
natura do contrato de concessão entre a Fundação São 

Francisco Xavier (FSFX) e a Prefeitura da cidade. Vence-
dora da licitação para gerenciar o complexo hospitalar nos 
próximos cinco anos, a Fundação investirá R$ 9,3 milhões 

para transformar o hospital em um centro de excelência de 
atendimento à saúde.

A FSFX iniciará o trabalho de adequação sanitária da unida-
de hospitalar e adaptação do anexo do prédio (antigo Teatro 

Municipal), além da compra e manutenção de equipamentos e 
mobiliários para que a reabertura do hospital, fechado desde fe-
vereiro deste ano, ocorra até 4 de dezembro, com funcionamen-

to de todos os serviços. Quando estiver funcionando com todos os 
serviços, a unidade vai gerar mais de 500 novos empregos – sem 

contar o corpo clínico, cuja seleção será, prioritariamente, pelo 
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Segundo o superintendente do Hospital Dr. Luiz de Camargo da 
Fonseca e Silva, Abner Moreira de Araújo Júnior, o desafio foi rece-
bido com muita satisfação pela equipe da Fundação, principalmente 

porque, graças à sua experiência, a instituição pode contribuir de for-
ma significativa com a comunidade paulista. 

“A Fundação tem como grande 
diferencial a experiência em gestão 
hospitalar, por meio das unidades 

próprias em Ipatinga e Itabira. Estamos 
tendo a chance de replicar, agora em 

São Paulo, esse trabalho desenvolvido 
com transparência e responsabilidade.” 

Abner Moreira de Araújo Júnior, 
superintendente do Hospital de 

Cubatão
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OS SERVIÇOS
O Hospital de Cubatão funcionará como um hospital geral e maternidade, 
voltado para atendimentos de média complexidade. O funcionamento come-
çará com 75 leitos, com previsão de mais 50 leitos de convênio, atendimento 
de 25 especialidades e serviços de Traumatologia, Maternidade, Centro Ci-
rúrgico e de Terapia Intensiva. Também está prevista a implantação de ser-
viços de alta complexidade, tais como tratamento em câmara hiperbárica, 
hemodiálise e quimioterapia para pacientes de oncologia. 

“Um novo tempo começa para o Hospital de Cubatão e usuários da re-
gião. Em correspondência à confiança dada pela sociedade à FSFX, não 
podemos aceitar nada que não seja oferecer o melhor que pudermos em 
gestão eficiente e know-how em saúde pública. Um hospital que já era 
referência une-se a uma marca referência nacionalmente, expandindo 
suas fronteiras. Cumpriremos nossa responsabilidade com a comunida-
de, adaptando a estrutura, modernizando os serviços, oferecendo equi-
pamentos ideais e profissionais focados na excelência e humanização do 
atendimento. Temos uma visão de futuro e pretendemos ser um mar-
co na história do hospital, oferecendo ainda mais qualidade e um aten-
dimento que priorize sempre o melhor para o paciente”, conclui 
o diretor executivo da Fundação São Francisco 
Xavier, Luís Márcio Araújo 
Ramos.

75 leitos + 
50 para convênio

Investimento previsto de

R$ 9,3  milhões
mais de 500 novos 
empregos + corpo 
clínico

Serviços de Traumatologia, 
Maternidade, Centro 
Cirúrgico e Terapia Intensiva

25 especialidades 
disponíveis 
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A radiocirurgia é uma ferramenta do Hospital Márcio 
Cunha (HMC) para o tratamento do câncer cerebral. Pri-
meiro no Leste de Minas Gerais, o HMC já submeteu 21* 
pacientes ao procedimento, mas um deles foi diferen-
te. Há 4 anos Isac Martins Sinval, de apenas 16 anos, co-
meçou a ter diversos problemas de saúde, como tontura e 
convulsões. Após passar por exames de ressonância mag-
nética, descobriu-se que seu problema era uma malfor-
mação arteriovenosa no cérebro que poderia provocar 
um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido 
como AVC ou derrame. 

A malformação arteriovenosa são veias e artérias que for-
mam uma espécie de “novelo de lã” no cérebro, poden-
do aparecer em qualquer lugar do cérebro e apresentar 
diversos tamanhos e formas. O normal é que o sangue 
passe pelas veias e artérias do cérebro e retornem para 
o coração. Contudo, a doença impede que o sangue siga 
esse ciclo.

“Normalmente, os pacientes com indicação para esse 
tratamento são aqueles com tumores malignos no cé-
rebro a partir de metástases. Porém, devido às ca-
racterísticas da lesão observada no jovem Isac, que 
ocupava uma área que comanda a linguagem e os mo-
vimentos de metade do corpo, a radiocirurgia foi indi-
cada para substituir a cirurgia convencional”, destaca o 
neurocirurgião James Wagner Moraes. O procedimento 
é como uma cirurgia, mas não são necessários cortes ou 
anestesia, o que dispensa a internação e diminui o perío-
do de recuperação do paciente. 

O radio-oncologista Harley Francisco de Oliveira escla-
rece que na radiocirurgia é utilizado um sistema de coor-
denadas espaciais, chamado estereotaxia, para direcionar 
de forma precisa a radiação, como no tratamento da ra-
dioterapia, mas com uma precisão milimétrica. “Assim 
conseguimos empregar uma alta dose de radiação na re-
gião do tumor, protegendo todas as áreas saudáveis. As 
margens de segurança são muito bem ajustadas apenas 
para o local da doença. É isso que confere a qualidade do 
tratamento e a exatidão da radiocirurgia”, explica.

A tecnologia é realizada pelo acelerador linear, equipa-
mento de radioterapia, a partir da inteligência de um 
avançado software que mapeia todo o cérebro. No entan-
to, a eficiência do procedimento de alta complexidade não 
vem apenas da tecnologia, mas também do trabalho inte-
grado de diversas especialidades como enfermagem, ra-
dio-oncologia, física médica, neurocirurgia e oncologia.

Hospital Márcio Cunha realiza primeira 
radiocirurgia em paciente não oncológico

TRATAMENTO CERTEIRO

Em seu primeiro ano executando 
o procedimento, o HMC já tratou 
21* pacientes pelo SUS. A média 
do maior centro de Minas Gerais 
é 20 por ano.

*de janeiro a setembro/2017
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Expectativas, felicidade, novas descobertas e muitas dúvidas fazem parte dos momentos que antecedem a chegada 
de uma criança. E a falta de informações sobre a forma como o nascimento será conduzido gera mitos e medos nas 
gestantes. Realizando mais de 6 mil partos por ano, a equipe do Hospital Márcio Cunha (HMC) sabe que o parto 
precisa ser realizado com segurança e de acordo com a indicação médica. 

Por ter elevado o HMC à terceira maior maternidade do estado e referência no Leste de Minas, a Fundação São 
Francisco Xavier (FSFX) foi selecionada, em 2015, para participar do projeto Parto Adequado do Institute for 
Healthcare Improvement (IHI), do Hospital Israelita Albert Einstein e da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), com apoio do Ministério da Saúde.  A adesão ao projeto permite identificar modelos inovadores 
e viáveis de atenção ao parto e ainda oferecer às mulheres e aos bebês o 
cuidado certo, na hora certa, ao longo da gestação, durante 
todo o trabalho de parto e pós-parto.

As medidas implementadas pelos hospitais par-
ticipantes do Parto Adequado aumentaram 
significativamente a taxa de partos vagi-
nais e promoveram melhorias impor-
tantes em indicadores de saúde das 
gestantes, pois não ocorreu aumen-
to de complicações decorrentes 
do parto, como morte materna, 
sequela e asfixia fetal, entre 
outros eventos adversos. 
Ao contrário, houve re-
dução da admissão 
em UTI Neonatal, 
taxa de complica-
ções inespera-
das e índice de 
severidade.

Parto Adequado:
 a melhor opção 
para a mãe e o bebê
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a taxa de parto normal está 
em 53%, maior que os 37,5% 
de média do projeto e maior 
até que a própria meta do 
HMC, estipulada em 50%

média de 500 partos por mês, 
assistidos por 19 médicos 
plantonistas e seis enfermeiras 
obstetras

sala de PPP, novo Ambulatório 
do Centro Obstétrico, 
reorganização do fluxo interno 
e enfermeiras obstetras 

queda nas admissões na UTI Neonatal 
de recém-nascidos acima de 2,5 kg 
por 1.000 nascidos vivos. Em dez 
meses a quantidade de admissões foi 
reduzida de 50 para 14

Principais resultados do 
projeto Parto Adequado

A principal proposta é que até 2020 todas as grávidas brasileiras tenham uma experiência positiva com o 
parto e acesso a maternidades que ofereçam assistência com base em evidências científicas. No HMC, ape-
nas dois anos depois da adesão, as ações tomadas, como a construção do novo Ambulatório Ginecológico e 
Obstétrico e mudança do fluxo de atendimento das pacientes, apresentam resultados positivos na qualida-
de da assistência do parto normal. 

“As conquistas obtidas foram tão importantes que motivaram a expansão do projeto. Na segunda 
fase o HMC está entre os 150 hospitais que se destacaram e foram selecionados para serem multipli-
cadores em 10 diferentes regiões do Brasil”, destaca o médico ginecologista Renilton Aires Lima. Ele 
reforça ainda que cada gestação é única e, inclusive, uma mesma mulher pode ter gestações com ce-
nários diferentes ao longo da vida. “Não existe parto melhor. A cesária veio para acrescentar muito, 
quando bem indicada. O importante é avaliar o parto mais adequado para aquela circunstância.”

A auxiliar Administrativa Izadora Maria Alvim Ferreira, a gerente de 
Internação, Lorena Araújo Vieira, o médico obstetra e coordenador 

técnico Renilton Aires Lima e as enfermeiras maternoinfantis Cyntia 
Mara Guimarães e Kelen Ariadna Carvalho Madeira
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A gestão da saúde e segurança no trabalho está 
cada vez mais presente na estratégia dos negócios 
e nas prioridades das empresas. E o foco da saúde 
ocupacional é favorecer uma boa qualidade de vida 
para os colaboradores, proporcionando melhores 
condições de trabalho, saúde, conforto e segurança.

Atuando há mais de uma década, o Serviço de Se-
gurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente da Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX) ganhou uma nova roupagem nos últimos 
meses. Atendendo pelo nome Vita Soluções em Saú-
de Ocupacional, a unidade de negócios agora tem 
uma identidade e marca próprias.

Com prospecções para chegar a outros estados, 
Amália Regina Lage Leão coordena a unidade que 
já está presente em Minas Gerais, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Espírito Santo.

Entre outros aspectos, o trabalho desenvolvido 
pelo Vita traz uma redução significativa, sobretu-
do em relação a custos, já que acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais geram despesas, desde mé-
dicas e indenizações, até perda de produtividade e 
desgaste da imagem da empresa.

A Usiminas foi pioneira entre as indústrias siderúr-
gicas brasileiras ao implantar, em 2006, o Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Traba-
lho das Empresas Contratadas (SESMT Coletivo) e 
padronizar as atividades relacionadas à medicina 
ocupacional e segurança do trabalho dentro de rigo-
rosos critérios estabelecidos pela FSFX. 

Já naquele ano todos os terceirizados passaram a 
ser atendidos por um sistema único. O objetivo foi 
aprimorar as ações de promoção da saúde e segu-
rança dos colaboradores, buscando sempre a melho-
ria contínua dos serviços prestados em segurança, 
higiene e saúde no trabalho.

Em 2012, a Fundação ampliou sua oferta de servi-
ços para todos os segmentos de mercado (indústria, 
comércio e prestação de serviços) do Brasil, e teve 
como marco a inauguração, no bairro Bom Retiro, 
da Unidade de Saúde Ocupacional FSFX. 

Unidade de negócio da FSFX ganha marca

Histórico

VITA: SOLUÇÕES EM 
SAÚDE OCUPACIONAL

E-social
Os aspectos ligados à saúde e 
segurança do trabalho serão um dos 
maiores desafios das empresas com 
a entrada do E-social, instrumento de 
unificação das informações referentes 
à escrituração das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas. E o 
Vita, por meio da aquisição de um 
novo software e atualização dos seus 
processos, assegura a qualidade dos 
serviços com completa adequação aos 
requisitos dessa nova forma de registro 
de eventos trabalhistas.
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Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente =

“Vita significa vida, em italiano. 
E é exatamente com vidas que 
lidamos diariamente, por 
isso escolhemos esse nome. 
Acreditamos que ter essa 
identidade exclusiva, aliada 
à expertise da Fundação, 
fará com que sejamos mais 
reconhecidos no mercado.” 
Amália Regina Lage Leão, 
superintendente do Vita

+ de 100 
mil vidas 
assistidas
em mais de 15 cidades 
brasileiras. Atualmente, 
mais de 40% das vidas 
assistidas estão fora do 
Vale do Aço.

+ de 400 
empresas 
atendidas 

atualmente pela Vita

Presente em 
• Minas Gerais
• São Paulo
• Espírito Santo
• Rio Grande do Sul

Alguns clientes Vita: 
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REVISÃO DE FLUXO RENDE 
MAIS UM PRÊMIO PARA O 
PRONTO-SOCORRO DO HMC 
Como resultado dos esforços constantes, reformas estruturais e análises estratégicas, o pronto-so-
corro do Hospital Márcio Cunha (HMC) conquistou mais uma premiação. Desta vez, foi o prêmio La-
boratório de Inovação, na categoria Inovação em Segurança do Paciente, instituído pela Organização 
Pan-americana da Saúde (OPAS) em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A 
premiação foi realizada durante o 3º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde. 

O prêmio identifica e coloca em evidência iniciativas que promovem a segurança do paciente. A Fun-
dação São Francisco Xavier (FSFX) se destacou dentre 71 instituições de saúde da rede privada, supe-
rando mais de 20 finalistas na segunda fase. Segundo o superintendente do Hospital Márcio Cunha, 
Mauro Oscar de Souza Lima, a oportunida-
de reafirma a preocupação da entidade com a 
inovação.  “Essa vitória mostra que as 

experiências que realizamos têm 
visibilidade e reconhecimento a 

nível nacional. Não apenas aplicando 
seu alto padrão de atendimento 

para a população do Vale do Aço, 
mas propondo revisões a outras 
instituições da área da saúde.” 

Mauro Oscar Soares de Souza 
Lima, superintendente do Hospital 

Márcio Cunha

Inovação em Segurança do Paciente

PRIMEIRO 
LUGAR
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Intitulado “Impacto da revisão de fluxos na Segurança Assistencial e satisfa-
ção dos clientes”, o projeto que trata das mudanças que reestruturaram o pronto-
-socorro e dinamizaram o atendimento foi aprovado pelo comitê examinador com 
nota 81,5 em 100. Entre as principais alterações está a reforma concluída em 2015, 
que ampliou o espaço de trabalho. A escala dos profissionais, infraestrutura e roti-
nas também foram modificadas, assim como protocolos e processos.

NO HOSPITAL APLICA-SE O PROTOCOLO DE MANCHESTER PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Esses índices foram resultado de um trabalho intensivo 
e de mudanças na rotina do hospital. Um exemplo é a im-
plantação do enfermeiro-chefe, responsável pela equi-
pe de enfermagem e que responde ao médico, de forma 
a facilitar a comunicação. É importante frisar que, de 
2015 para 2016, o fluxo de atendimento no pronto-socor-
ro aumentou 17,86%. Ou seja, mesmo com uma deman-
da maior, a equipe multidisciplinar alcançou resultados 
exemplares. Foram 138 mil pessoas atendidas no PS em 
2016, somando clientes da rede pública e privada.

O Hospital Márcio Cunha (HMC) foi um 
dos vencedores do IV Prêmio de Excelên-
cia da Saúde, realizado em outubro, du-
rante o IV Fórum Healthcare Business. 
A comissão examinadora elegeu o HMC 
como vencedor na categoria “Boas Práti-
cas e Compliance” por suas ações em vi-
gor desde 2016.

pouco urgente, até 
120 minutos

urgente, até
60 minutos

muito urgente, até 
10 minutos

emergência, 
imediato

sem urgência, 
atendimento em até 
240 minutos

Azul 

Verde 

Amarela

Laranja

Vermelha

BOAS PRÁTICAS 

os pacientes são 
submetidos a 
uma triagem

recebem pulseiras, 
cujas cores 
representam sua 
prioridade

ATENDIMENTO DINÂMICO

1

2

Pacientes em condição

superando a meta de 35*

pouco urgente são 
atendidos em 33 minutos,

*metas estabelecidas para 2017

abaixo da meta de 90*

83 minutos para 
transferência de pacientes 

internos para o leito,

RESULTADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE NO HMC
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:CURTINHAS:
COMPLIANCE: 

COMPROMISSO COM 
A INTEGRIDADE

EXPO INOX 2017

Ser ético no meio corporativo é fundamental para 
assegurar o cumprimento das regulamentações e le-
gislações em cada processo dentro de uma empresa. 

Para tanto, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 
ampliou seu foco em Compliance, atividade que as-

segura que a instituição cumpre à risca todas as im-
posições dos órgãos de regulamentação, dentro dos 

padrões exigidos em seu segmento. 

Com participação no diagnóstico do Programa de Integri-
dade e Transparência na Saúde, promovido pela Associação 

Nacional de Hospitais Privados (Anahp), em parceria com o 
Instituto Ethos, a instituição já possui ferramentas de Complian-

ce. Como o Código de Conduta, o Canal Direto (Ouvidoria), Normas 
de Suprimentos, Manual do Fornecedor, entre outros. 

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) participou 
da 1ª edição da Expo Inox realizada em Timóteo. Os 

colaboradores das unidades de negócio da FSFX es-
tiveram presentes na feira apresentando, principal-
mente, os serviços prestados pelas marcas Usisaúde, 

Assistência Médica e Odontológica, Vita Soluções 
em Saúde Ocupacional e Colégio São Francisco Xa-

vier (CSFX).

Além de conhecer os serviços prestados pela Fun-
dação, o visitante também pôde ver alguns deles 

na prática. No Espaço Saúde, parceria com o CSFX 
Técnico, os presentes puderam aferir a pressão, re-

alizar exames de glicemia e receber orientações 
sobre cuidados com a saúde. Também foram sorte-

ados um check-up homem e um check-up mulher 
por dia de evento. Esse exame é ideal para pesso-

as que querem passar por uma avaliação cuida-
dosa mas não têm muito tempo disponível. 
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HMC É REFERÊNCIA EM 
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 
NO LESTE MINEIRO

CSFX COMEMORA MAIS 
UM ANIVERSÁRIO

O Ministério da Saúde, em portaria publicada no Diário Ofi-
cial da União, oficializou o serviço de oncologia pediátrica do 
Hospital Márcio Cunha (HMC) como referência no Leste de 

Minas - que compreende 86 municípios - dentro da rede de aten-
ção oncológica do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinada pelo 

ministro da Saúde, Ricardo Barros, a Portaria nº 2.087 reconheceu 
o hospital como a 6ª instituição habilitada no estado, sendo a única 
com unidade exclusiva para tratamento oncológico pediátrico.

“O que muda, em termos de atendimento, é o acesso formalizado. Até 
então, nós já estávamos assistindo crianças pelo SUS para tratamento 

oncológico; porém, somente aquelas que tinham uma autorização pré-
via. Conseguimos reduzir os deslocamentos para os grandes centros, 

deixando a criança mais perto de casa e da família”, explica o supe-
rintendente do Hospital Márcio Cunha, Mauro Oscar Soares de 

Souza Lima. 

Em 2017, o Colégio São Francisco Xavier comemorou 
55 anos. Para celebrar a data, foi realizada uma fes-

ta que reuniu professores, educadores e os persona-
gens principais: os alunos. O ponto alto do evento 

foi a concretização de uma das etapas mais aguarda-
das do Projeto Cápsula do Tempo. Os sonhos daque-
les que hoje dão continuidade à história desta casa 
de educação foram guardados sob o solo do campo 

do Colégio, em forma de cartas, bilhetes e desenhos e 
serão revisitados daqui a cinco anos, quando o CSFX 

completará  60 anos. É o CSFX antecipando-se aos 
acontecimentos e oferecendo ao aluno a oportunidade 

de se projetar em um futuro próximo.

“Como superintendente estou no Colégio há 7 anos, mas mi-
nha história de vida foi construída aqui. Afinal foi onde cresci e me 

formei. Para mim é um sonho estar à frente dessa missão de continuar uma 
história que foi, brilhantemente, escrita a várias mãos. Acredito que comemorar 

o aniversário do CSFX é resgatar o valor que o Colégio tem na vida das pessoas”, 
comemora a superintendente, Solange Liége dos Santos Prado.
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Sorrisos saudáveis 
para seus clientes

O Centro de Odontologia Integrada (COI) possui mais de 80 mil pessoas assistidas nas 
áreas de prevenção, atenção básica, estética dental, odontopediatria, prótese, periodon-
tia, cirurgia, ortodontia, implantodontia, endodontia, oclusão e reabilitação oral, em 
três diferentes estados.

Os clientes são atendidos na rede própria, com ampla estrutura e 50 unidades odontoló-
gicas, além da moderna clínica de radiologia, ou pelos, aproximadamente, 320 prestado-
res credenciados espalhados por Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.  

Aumentando a cada ano seus índices de atendimento, até o mês de setembro o COI já 
havia ultrapassado os 105 mil atendimentos realizados em suas unidades.

*até setembro de 2017

107.335
atendimentos 
realizados*

596 
atendimento 
diários*
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Retribuindo o empenho
Além de valorizar seus clientes e beneficiários, o COI 
e a Usisaúde reconhecem também a importância e 
empenho dos vendedores dos planos odontológi-
cos. Por isso, esses colaboradores participam cons-
tantemente de campanhas de incentivo à superação 
das metas setoriais. Elas não são apenas um simples 
estímulo de produtividade, mas uma oportunida-
de de fomentar a competitividade saudável, aumen-
tar o senso de pertencimento, proporcionar melhores 
resultados e contribuir para a melhoria do clima 
organizacional.

A consultora de Plano Odontológico Cacilda Dalvi-
no Medeiros foi a primeira ganhadora da nova Cam-
panha Quadrimestral da Operadora, que passou a 
premiar o vendedor destaque com um clareamento 
dental. “A perspectiva de reconhecimento faz com 
que nos esforcemos, passemos a ser mais ousados 

e a investir na nossa capaci-
dade com mais disposição. 
Para mim, foi a coroação 
pelo meu esforço.” 

Durante o segundo semestre do ano, o Centro 
de Odontologia Integrada passou a contar com o 
novo superintendente, Marcelo Bouissou de Sou-
sa. Empregado da FSFX desde fevereiro de 2004, 
Marcelo entrou na instituição como estagiário 
na Hotelaria Hospitalar e, em abril, foi efetiva-
do como supervisor do Processamento de Rou-
pas. Pouco depois, na gerência deste setor, cargo 
que ocupou até 2010, ele e sua equipe realizaram 
modificações nos equipamentos da unidade que, 
além de promoverem mais produtividade e me-
nor custo, renderam dois prêmios no Práticas que 
Transformam. 

Já na gerência de Logística, no qual permane-
ceu até o ano passado, realizou junto às equipes 
de Farmácia e Assistência uma ação que elevou o 
Hospital Márcio Cunha (HMC) a pioneiro entre os 
hospitais do estado: a rastreabilidade de materiais 
e medicamentos administrados nos pacientes. 

Sua função anterior na Fundação foi como supe-
rintendente de Administração do Hospital Muni-
cipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira, onde, de 
maneira inédita na FSFX, assumiu a gestão de um 
hospital fora do Vale do Aço. Levando o modelo 
de gestão da Fundação, obteve, junto à equipe do 
HMCC, o reconhecimento da população e do po-
der público devido à excelência na prestação dos 
serviços de saúde.

total de beneficiários de 
planos exclusivamente 
odontológicos chegou a 

22,6 milhões

julho/2016 a 
julho/2017

aumento de 7,6%, correspondendo a 

1,6 milhão de novos vínculos

A busca por planos exclusivamente 
odontológicos vem crescendo a cada 

ano no mercado brasileiro

*dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
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0800 283 0040
usisaude.com.br

Novos planos Usisaúde
#TodoMundoPode

Agora você tem 5 novos motivos para ter a melhor operadora do Vale do Aço. Com os 
novos planos Usisaúde você escolhe o que melhor se encaixa no seu perfil e orçamento. 

Um deles foi pensado para sua família ou sua empresa. Todo mundo pode!

Inovação no
cuidado da família!

Usifamília
O mais importante
é estar protegido!

Regional
Tranquilidade para

ir mais longe!

Amplo

Para quem busca
exclusividade!

Estilo
Sempre ao
seu lado!

Sênior

*Plano Empresarial na faixa etária de 29 a 33 anos. Os valores são de referência aos 50% de obrigação da empresa. O funcionário assume 
os outros 50% (sugestão de política de compartilhamento). 


