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Expandir cada vez mais a assistência à saúde e a prestação de servi-
ços para os beneficiários é uma constante no trabalho da Fundação 
São Francisco Xavier e Usisaúde. Assim, foi inaugurada a tercei-
ra unidade Usifamília na região do Vale do Aço, dessa vez no bairro 
Canaã, em Ipatinga. 

Com capacidade para atender até 30 mil vidas e realizar 7.700 
consultas, a estrutura recebeu investimentos de R$ 920 mil em 
equipamentos e adequação da infraestrutura, que emprega 67 pro-
fissionais. No modelo de cuidado integral do Usifamília garantimos 
uma série de cuidados coordenados, integrados e focados na pre-
venção de doenças, cativando o paciente e envolvendo a família no 
consultório. 

Também foi inaugurada recentemente a Unidade Avançada de 
Timóteo, que disponibiliza atendimento nas áreas de medicina 
diagnóstica e laboratorial, saúde ocupacional e atendimento ao pro-
grama e plano Usifamília. O Hospital Márcio Cunha também traz 
novidades, como o início das atividades do Laboratório de Otorrino-
laringologia, localizado na Unidade Avançada do Canaã, e a dispo-
nibilização da modalidade de Polissonografia Domiciliar.

Esta edição mostra, ainda, o sucesso da Usisaúde na avaliação do 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da ANS. A operadora 
se posicionou entre as 20 melhores do Brasil e foi a única do Vale do 
Aço com nota entre 0,8 e 1,0. Por falar em sucesso, confira a trajetó-
ria brilhante dos alunos do Colégio São Francisco Xavier nas olim-
píadas do conhecimento regionais e nacionais. 
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SISU INTEGRA SAÚDE E BEM-ESTAR
Sistema criado pela FSFX e Usiminas proporciona mais qualidade de vida para colaboradores

Integrar, cuidar, compartilhar, otimizar. Mais do que 
verbos, essas palavras-chave descrevem a essência do 
novo modelo de gestão de saúde ocupacional desenvol-
vido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e Usi-
minas. Em funcionamento desde 2016, o SISU (Sistema 
Integrado de Saúde Usiminas) é um amplo conjunto de 
ações de proteção à vida, que padronizou processos e re-
produziu as melhores práticas das unidades de negócio 
do Grupo, alinhando diretrizes de saúde e segurança. 

“Ao unir serviços de saúde ocupacional com progra-
mas de promoção da saúde e prevenção de doenças, 
assistência médico-odontológica e social, passamos 
a garantir ações efetivas e ágeis. Por meio de um mo-
delo compartilhado de gestão de pessoas, potencia-
lizamos a sinergia em processos críticos, robustos e 
flexíveis, racionalizando recursos, preservando a sus-
tentabilidade em nossas ações”, destaca o responsável 
pela criação do SISU, Luís Márcio Araújo Ramos, dire-
tor executivo da FSFX e também diretor corporativo de 
Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas 
da Usiminas.

Entre as principais ações desenvolvidas está o Siste-
ma de Indicador Único da área da Saúde (SIUS), uma 
ferramenta da FSFX que verifica as condições de saú-
de individual do colaborador (tabagismo, obesidade, se-
dentarismo, doenças, entre outras). “Isso permite uma 
abordagem mais abrangente pelo médico do trabalho 
em relação aos colaboradores e o devido encaminha-
mento aos programas da FSFX, compatíveis com sua 
necessidade”, explica a gerente de Promoção da Saúde, 
Fernanda Monteiro de Souza.

Em outro projeto, o Saúde na Área, profissionais da 
equipe de Saúde Ocupacional, Serviço Social e Promo-
ção da Saúde da Fundação e Usiminas fazem visitas às 
áreas para observar, de perto, os postos de trabalho, 
ver os colaboradores em ação e, assim, entender os fato-
res de risco aos quais estão expostos e adequar as ações 
para garantir qualidade de vida no trabalho.

O Programa Atitude Rima com Saúde da FSFX auxi-
lia os participantes a se tornarem os principais agentes 
de sua saúde, criando novos hábitos e adotando práti-
cas mais saudáveis. É o que acontece no Projeto Supe-
rar, voltado para a prevenção de lesões relacionadas ao 
sistema osteomuscular, principal causa de afastamento 
de trabalho na Usiminas. 

Um dos colaboradores participantes é o analista finan-
ceiro da Usiminas Mecânica Rodrigo Dantas. “Por pas-
sar o dia praticamente sentado, alternando entre a 
faculdade e o trabalho, deixei acumular o sedenta-
rismo, resultando em fraqueza muscular. Quando li 
sobre o projeto no jornal da empresa, decidi buscar 
ajuda e o resultado foi ótimo”, conta.

Entre palestras, consultas e sessões de fisioterapia 
após encaminhamento médico, Rodrigo aboliu o 
uso de analgésicos e relaxantes musculares para 

evitar as frequentes dores nas costas. Ao invés disso, 
optou pela prática de atividades físicas, seja na acade-
mia ou na troca do carro pela bicicleta para ir ao tra-
balho. “As dores não existem mais e hoje tenho uma 
maior consciência corporal. Antes eu me lesionava 
com frequência. O Superar abriu meus olhos e mos-
trou o que estava acontecendo, ensinando a manter a 
postura no dia a dia e realizar os movimentos de for-
ma correta no trabalho, evitando lesões”, finaliza.

MUDAR O ESTILO DE VIDA TRAZ BENEFÍCIOS 
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A participação dos profissionais no projeto tem 
permitido uma considerável redução nos ín-
dices de absenteísmo médico, o que significa 
mais saúde, qualidade de vida e produtividade.  

Projeto Superar (do Programa Atitude 
Rima com Saúde para o tratamento de doenças 

osteomusculares): mais de 4.800 empregados 
participantes. Só em 2017, 817 empregados 

foram encaminhados pela Saúde Ocupacional 
da FSFX e Usiminas, enquanto outros 

buscaram o projeto por iniciativa própria. 

Redução de 37% no número de 
colaboradores afastados

Queda de 15,7% 
da taxa de absenteísmo 

médico de até 15 dias dos 
colaboradores do Grupo 

Usiminas 

R$ 1,5 milhão 
de economia 
em um ano com as 
mudanças e ações 

corporativas de saúde 
ocupacional 

RESULTADOS 
IMPORTANTES

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 
DO SISU

“Desde que iniciamos as 
reuniões, há cerca de dois anos, 

fazemos o acompanhamento 
dos resultados e a evolução 

tem sido constante. A 
diminuição do absenteísmo 

é muito positiva, pois é uma 
redução sólida, amparada 

no aumento da adesão aos 
projetos de promoção 

a saúde da Fundação.” 
Natália Lage Bistene, 

coordenadora da 
Medicina do Trabalho 

da FSFX em Belo 
Horizonte

Bem-Estar . 5



TIMÓTEO 
RECEBE NOVA 
UNIDADE 
AVANÇADA 
DA FSFX

Estrutura ocupa uma área 
de 445,5 m² e oferece 
atendimento nas áreas 
de medicina diagnóstica e 
laboratorial, saúde ocupacional 
e atendimento ao plano 
Usifamília 

Dando continuidade ao plano de expansão dos seus ne-
gócios, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) inau-
gurou, no final de 2017, uma nova Unidade Avançada em 
Timóteo. Com esse investimento, a Fundação fortalece 
e amplia a sua rede de atendimento aos clientes do Vale 
do Aço.  

A Unidade Avançada está localiza em um prédio no 
bairro Funcionários e conta, no primeiro andar, com a 
recepção e consultórios Usifamília e, no segundo andar, 
com os exames laboratoriais, diagnóstico por imagem e 
saúde ocupacional. Empregando 43 colaboradores, fo-
ram investidos 1 milhão e 500 mil reais em equipamen-
tos e adequação da infraestrutura.

“Essa foi uma grande conquista para nós, colabo-
radores, e para a população. É motivo de alegria 
compartilhar valores de uma instituição séria e com-
prometida com a saúde e bem-estar dos pacientes”, 
destaca a recepcionista Jéssica Daiane Moreira de Sou-
za. Já a cliente Maria Helena Barcelar ressalta seu 
encantamento com a estrutura e a qualidade dos profis-
sionais e serviços da nova Unidade.
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“Depois do sucesso desse projeto em Ipatinga, ou-
tras duas unidades foram instaladas em Belo Hori-

zonte e em Santos (SP). Isso nos garante responder, 
de forma contínua e sistematizada, à maior parte das 

necessidades dos beneficiários, integrando ações pre-
ventivas e curativas. O plano apresenta indicadores 

de qualidade não apenas para a FSFX e a Usisaúde, 
mas, principalmente, para a saúde e para o bolso dos 

clientes da operadora”, finaliza o superintendente 
de Planos de Saúde, Marcelo Gouvea Teixeira.

Essa é a segunda Unidade 
Avançada no Vale do Aço e o 
objetivo principal é descentralizar 
os serviços de Ipatinga, sem 
perder a sinergia da instituição.

Impedanciometria

Raio-X

Ultrassom

Ecocardiograma

Eletroencefalograma

Eletrocardiograma

Mapa e Holter

Audiometria

Espirometria

Acuidade Visual

Exame Clínico da
Saúde Ocupacional

Exames

Generalistas

Pediatras

Ginecologistas

Enfermeiros

Equipe
multidisciplinar*

*Técnico em enfermagem, 
nutricionista e farmacêutico.

Especialidades 
médicas

Consultas Usifamília

De segunda a 
sexta, das 7h às 
18h, e aos sábados, 
das 7h às 12h

De segunda a sexta, 
das 7h às 19h, e aos 
sábados, das 7h às 12h

Exames 

Horários de funcionamento

A nova Unidade Avançada em Timóteo 
fica na Av. Alberto Batista Gallo, no 

bairro Funcionários.
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FSFX E USISAÚDE 
AMPLIAM PARCERIAS

Operadora agrega 
mais de 20 mil vidas 
após contrato com 
sindicatos da região

Usisaúde Usifamília

Sindcomércio

SecteoSeci

Fortalecendo ainda mais a posição da Usisaúde como 
líder na região, a Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX) assinou quatro contratos com três importan-
tes sindicatos do Vale do Aço, o Sindcomércio, o Sindi-
cato dos Empregados do Comércio de Ipatinga (Seci) e 
o Sindicato dos Comerciários de Timóteo e Coronel Fa-
briciano (Secteo). A parceria entre a instituição e as en-
tidades amplia o portfólio de produtos para os clientes. 

Por meio desta contratação, o Usisaúde Usifamília 
passa a ser o plano de saúde para atendimentos aos 
trabalhadores veiculados aos sindicatos, obedecen-
do a Convenção Coletiva do Trabalho do Comércio 
2017/2018. Para os empresários, são oferecidos qua-
tro novos planos, com condições especiais. Os pla-
nos de saúde para todas as categorias já estão em 
comercialização.

Os acordos permitem que a Fundação invista ain-
da mais em sua rede de serviços, fornecendo saúde de 
qualidade e atendimento diferenciado a seus clientes. 
“Essa parceria com a operadora já vem acontecendo 
há três anos e, agora, ganha maior visibilidade com 
esta oferta para nossos empregados e o lançamento 
de um plano de saúde voltado para os empresários. 
Só temos a ganhar”, afirma o presidente do Sindco-
mércio, José Maria Facundes.

Já a presidente do Secteo, Milene de Almeida da Silva 
Nunes, e o diretor e coordenador do Seci, Cláudio Mar-
coni, reafirmaram a preocupação em oferecer aos as-
sociados não somente um plano de saúde, mas um de 
maior qualidade.
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FSFX E USISAÚDE 
AMPLIAM PARCERIAS

Outro contrato, fechado na ocasião, transfere para o Vita a gestão de toda a car-
teira de associados do Sind Ocupacional. Assim, desde dezembro do ano passa-
do, a Fundação oferece atendimento para mais de 600 empresas, totalizando 5 mil 
empregados. 

A unidade da FSFX especializada em serviços de saúde ocupacional fechou outro 
importante contrato em 2017. Desde setembro, o Vita realiza o serviço de Gerencia-
mento de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente das presta-
doras de serviços da Gerdau nas Minas Várzea Lopes e Miguel Burnier, atendendo 
aproximadamente 500 empregados, de 18 empresas. 

Entre outras atividades, os 13 profissionais envolvidos no trabalho oferecem supor-
te no processo de implantação do E-Social; realizam avaliação de riscos, auditoria e 
inspeção nas áreas de vivência e operacionais; executam a gestão dos requisitos le-
gais e elaboram campanhas educativas/preventivas e treinamentos de saúde, segu-
rança e meio ambiente.

“Desde 2006, a Fundação atua também na prestação destes serviços especiali-
zados. Desempenhamos e monitoramos práticas permanentes para garantir a 
segurança tanto da FSFX quanto de outras empresas do mercado. Hoje, benefi-
ciamos mais de 100 mil vidas e estamos presentes em diversos estados brasilei-
ros”, finaliza a superintendente do Vita, Amália Regina Lage Leão.

“Esta história traz pra mim bastante 
orgulho. Tínhamos a responsabilidade de 

reter o trabalhador no comércio. E chegamos 
ao consenso de buscar uma operadora 
que não onerasse o empresário e fosse 

também vantajosa para os empregados. 
Alcançamos este objetivo.” Cláudio, diretor 

e coordenador do Seci. 
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HMCC REALIZA INTERVENÇÃO 
PIONEIRA EM ITABIRA
O ano iniciou com novos desafios no Hospital Municipal Carlos Chagas 
(HMCC), de Itabira. Pela primeira vez na cidade, foi realizada uma inter-
venção cirúrgica por vídeo no tórax, denominada descorticação pulmo-
nar. Feito por um especialista em cirurgia torácica, o procedimento tem 
como função principal higienizar a cavidade pleural e reexpandir um pul-
mão previamente “encarcerado”, ou seja, impedido de expandir e ventilar 
adequadamente. 

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) inovou ao investir em cirurgia 
do tórax na cidade, abrindo caminhos para a realização em outros pacien-
tes e proporcionando uma assistência mais imediata aos casos da especia-
lidade, já que a necessidade de transferência para outras cidades gerava 
atraso no tratamento adequado. 

Agora, a terapêutica será aplicada com mais agilidade, uma vez que quan-
to mais precoce a abordagem, maior a reabilitação e menores os riscos de uma in-
fecção persistente. Além dessas vantagens, a descorticação pulmonar reduz o tempo de 
internação hospitalar.

O procedimento foi devidamente programado e minuciosamente discutido por todos os 
profissionais envolvidos. Uma equipe multidisciplinar, composta por médicos de distintas 
especialidades, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, foi 
envolvida na reabilitação respiratória e ventilatória do paciente, o que contribuiu para o 
êxito do procedimento. 
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MUTIRÃO CATARATA
Ainda no HMCC, foram recebidos, nos meses de ou-
tubro, novembro e dezembro, 235 pacientes de Itabira 
e região para o mutirão da catarata. Organizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde da cidade, envolveu ci-
rurgião oftálmico, anestesista, enfermeiras, técnicos 
em enfermagem e equipes de apoio na higienização e 
nutrição para atender os pacientes que estavam na fila 
de espera há mais de dois anos.

A paciente Zulmira Alves Trigueiro comemora a re-
alização do procedimento: “Fiquei muito contente. 
Aguardava há muito tempo por essa cirurgia. An-
tes da retirada da catarata, eu não conseguia ler 
a bíblia, agora já consigo ler os versículos bíblicos 
sem óculos”.

O paciente Vicente Nonato da Silva compartilha um 
sentimento parecido. “Achei excelente o atendimen-
to, estou muito satisfeito. Esperava há cinco anos. 
Estou bem melhor, consegui até renovar a minha 
carteira de motorista!”

“Esse tipo de ação é muito importante porque, 
além de diminuir a fila para cirurgias oftalmoló-
gicas, proporciona ao paciente uma melhora na 
sua qualidade de vida. O procedimento é simples, 
rápido, não requer internação e oferecemos um 
acompanhamento de qualidade do pré ao pós-ope-
ratório”, explica a enfermeira supervisora da Central 
de Material e Esterilização e Centro Cirúrgico, Vivia-
ne Ribeiro da Silva.

235 pacientes atendidos
com idade entre 40 e 91 anos,

sendo a maior parcela

acima de 60 anos
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FSFX INVESTE 
EM TECNOLOGIA 
PARA FACILITAR 
O ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

As constantes inovações tecnológicas fazem par-
te da gestão estratégica da Fundação São Francisco 

Xavier (FSFX) nas suas diversas frentes de negó-
cios. Esses investimentos otimizam o atendimento 
aos clientes, tornando, principalmente, a comuni-
cação mais fácil e ágil, além de contribuírem para 

o trabalho dos colaboradores. Além de manter a 
Fundação atualizada, a tecnologia aprimora os re-

sultados e, consequentemente, contribui para o cres-
cimento e fortalecimento do negócio.

Oferecendo acesso fácil e comodidade aos seus 
clientes, a FSFX criou dois aplicativos para smar-

tphone, o da Usisaúde, disponível para os sistemas 
operacionais Android e IOS, e o de Agendamento 

online do Hospital Márcio Cunha (HMC), disponí-
vel para Android e, em breve, para IOS.

Todos os clientes Usisaúde, empresarial e pes-
soa física, podem acessar o aplicativo da Usisaú-
de. Por ele, os beneficiários conseguem realizar 

consultas à rede credenciada, tirar extrato 
de utilização e, ainda, verificar e realizar al-

teração de dados cadastrais. “Com o App, 
a Usisaúde e a FSFX demonstram a bus-

ca constante pela satisfação dos clientes, 
principalmente em relação aos produtos 

e serviços oferecidos. Além disso, com 
ele os beneficiários aceleraram o pro-
cesso de atendimento”, comenta a ge-
rente de Relacionamento com Cliente, 

Elaine Andrade Silva Vieira.
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Já no aplicativo de Agendamento online do HMC, o cliente realiza a 
marcação de consultas, exames de diagnóstico por imagem, métodos 
gráficos, laboratoriais e pré-natais. Define o dia e horário, seu médi-
co favorito e a Unidade de preferência. Também é possível visualizar 
o histórico de agendamentos programados e já realizados, atualizar 
os dados cadastrais e cancelar os atendimentos marcados. Os clientes 
têm ainda a opção de agendar pelo site www.fsfx.com.br.

Com estratégia focada na interação direta 
com seu público e produção de vídeos com 

base em temas da área de saúde, educação e 
qualidade de vida, a FSFX firmou presença 

nas redes sociais em 2017. Criando conteúdos 
criativos, os perfis nas plataformas do 

Instagram (@fsfxoficial) e Facebook atraíram 
milhares de seguidores. Fora das redes, a 

exibição do FSFX Play foi expandida para as 
novas unidades de serviço.

O Colégio São Francisco Xavier (CSFX), o 
Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) 
e a Usisaúde também possuem Fanpage no 

Facebook. 

“O aplicativo veio para facilitar 
e muito nossas marcações. Uso 
sempre e percebo que o sistema 

vem melhorando e surpreendendo 
a cada dia, pois passou a 

disponibilizar, além das consultas, 
os exames de diagnósticos e 

exames laboratoriais. Isso sem falar 
do acesso que temos aos resultados 
de exames e o privilégio de poder 

ver na tela um histórico bem 
completo de nossa saúde.” Eunecyr 

Serafim de Oliveira Bragança, 
beneficiária da Usisaúde

ENGAJAMENTO 
NAS REDES

Ambos são aplicativos leves, 
que não ocupam muito espaço 

na memória e de dados de 
Internet, e não impactam a 

performance do smartphone. 

Bem-Estar . 13



Seguindo o modelo de Atenção 
Primária, local tem estrutura para 
atender até 30 mil vidas

Regionalizando ainda mais o atendimento e am-
pliando a assistência e prestação de serviços para 
os beneficiários da região do Vale do Aço, foi 
inaugurada uma terceira unidade Usifamília, no 
bairro Canaã, em Ipatinga.  No local são ofereci-
dos consultas clínicas, ginecológicas e acompa-
nhamento de pré-natal, além de procedimentos 
como citologia oncótica, colonoscopia e lavagem 
otológica. 

MAIS UMA 
UNIDADE 
USIFAMÍLIA

capacidade para 
atender até 30 mil 

vidas por mês

7.700 consultas 
mensais

67 profissionais 
envolvidos

área construída 
de 614,9 m²

investimento 
de R$ 920 mil

15 consultórios, sendo 
dois pediátricos, e uma 

sala de medicações 

com auditório 
para realização de 
encontros para a 

promoção da saúde
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“A Fundação busca sempre 
oferecer aos beneficiários 
um cuidado em saúde de 

melhor qualidade. Queremos 
descentralizar os serviços, sem 
perder a sinergia da instituição. 

O novo local complementa 
nosso fluxo de atendimento, 

com toda a comodidade 
e conforto da assistência 

prestada.” Luís Márcio Araújo 
Ramos, diretor executivo da 

FSFX

Para o projeto, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 
investiu R$ 920 mil em equipamentos e adequação da 
infraestrutura. A equipe é composta por médicos gene-
ralistas (clínico), pediatra, ginecologista/obstetra, além 
de profissionais multidisciplinares como farmacêutico, 
nutricionista, enfermeiro e técnico em enfermagem. 

O Usifamília permite que os atendimentos dos pacien-
tes sejam feitos por uma mesma equipe em um mesmo 
lugar, possibilitando maior espaço para o diálogo. As-
sim, os profissionais se aprofundam no diagnóstico e co-
nhecem de perto as condições de vida do paciente e sua 
família.

Assim, cada profissional possui papel bem definido den-
tro da equipe, ao mesmo tempo em que compartilham 
responsabilidades comuns junto aos pacientes, garantin-
do uma linha de cuidado coordenada, integrada e focada 
na prevenção de doenças, cativando o paciente, envol-
vendo a família no consultório e reduzindo desperdícios. 

A nova Unidade está localizada 
na Av. Selim José de Sales, 1084, 
Canaã, em Ipatinga.

Os agendamentos são realizados 
pelo telefone 0800 283 0040 
(opção 5), e o local funciona de 
segunda a sexta, das 7h30 às 19h, e 
aos sábados, das 7h30 às 12h.

Interessou-se em adquirir 
o plano Usifamília?

Entre em contato pelo 0800 283 0040 ou 
compareça aos postos de atendimento do 
Usisaúde no centro de Ipatinga, no Hospital 
Márcio Cunha (HMC) ou em Timóteo. 

Caso já seja beneficiário Usisaúde e 
deseje migrar para esta modalidade, 
basta ir pessoalmente a um dos postos de 
atendimento. 
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A nota de 0,8502 colocou a Usisaúde na 
melhor faixa de avaliação do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS, 
principal análise do setor e que faz parte do 
Programa de Qualificação da Saúde Suplementar. 
Dessa forma, a operadora da Fundação São Francisco 
Xavier (FSFX) se posicionou entre as 20 melhores do Brasil e 
foi a única do Vale do Aço com nota entre 0,8 e 1,0.

Quando comparada às empresas da Baixada Santista, os resultados alcançados pela Usisaúde merecem 
igual destaque, ao obter a melhor nota regionalmente. 

O IDSS avalia e aprimora o desempenho das operadoras de planos de saúde em quatro dimensões: 
Qualidade em Atenção à Saúde, Garantia de Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de 
Processos de Regulação. O resultado varia de zero a um.

Como parte dos pré-requisitos da avaliação do 
IDSS foi realizada uma pesquisa de satisfação, 
cuja metodologia foi desenvolvida pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS. No entan-
to, na Usisaúde, medir a satisfação dos benefici-
ários é uma preocupação constante. Isso porque, 
além de estabelecer um canal de diálogo com os 
clientes, que se sentem mais valorizados, a opera-
dora tem a oportunidade de melhorar a oferta de 
serviços, levando em consideração as demandas 
reais apontadas por eles.

 Com o melhor índice de satisfação já registrado, a 
Usisaúde somou 79% de satisfação dos clientes. A 
pesquisa foi realizada via telefone por um institu-
to externo contratado pela Fundação. Após men-
surar as opiniões e necessidades dos beneficiários, 
são elaborados planos de ação pelas áreas nas 
quais foram identificadas possibilidades de me-
lhoria e ajustes na prestação dos serviços. 

O índice de satisfação 
melhorou em todos os 
itens avaliados

Pesquisa de satisfação

Usisaúde fica no topo, 
segundo avaliação da ANS

ENTRE AS 
MELHORES 
DO BRASIL

2017 2015 

Consultas médicas em consultórios 97% 91% 
Atenção/interesse do médico 
durante a consulta 96% 94% 

Competência, profissionalismo 
do médico 98% 94% 

Internações hospitalares 95% 94% 

Exames diagnósticos, como Raio-X, 
exames de sangue etc. 97% 95% 

Pronto-atendimento, atendimento 
de urgência e emergência 92% 84% 

Centros e/ou Postos de Atendimento 
ao Cliente da Usisaúde 95% 91% 

Serviço de liberação de guia para 
exames, consultas ou internações 95% 90% 

Serviços de orientação ao 
cliente pelo 0800 96% 89% 
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Na área de diagnóstico, o Hospital Márcio Cunha 
(HMC) constantemente atualiza seus serviços, bus-
cando oferecer aquilo que há de melhor aos pacientes e 
profissionais da saúde, diminuindo, por exemplo, a ocor-
rência de procedimentos invasivos e agilizando exames 
e resultados. 

Assim, um procedimento que passou a ser oferecido em 
fevereiro deste ano foi a polissonografia domiciliar. Re-
alizado durante o sono, o exame avalia a função respi-
ratória, enquanto os dados são coletados por sensores e 
analisados por software. Com a polissonografia é pos-
sível avaliar as paradas respiratórias (apneias), o ronco, 
a oxigenação do paciente, o tempo total de descanso, os 
despertares, os percentuais de cada fase do sono, eletro-
encefalograma, eletrocardiograma, movimentação das 
pernas e bruxismo.

A versão hospitalar do exame já é realizada há anos no 
HMC, mas agora a modalidade domiciliar também está 
disponível, desde que com indicação médica. “A polisso-
nografia está focada na parte respiratória. Cada uma 
das versões tem suas vantagens, mas, para avaliarmos 
apneia, objetivo maior do exame, os dois são excelen-
tes”, esclarece a médica do sono Patrícia Salgado.

Apesar de muitos pacientes não saberem que têm, a ap-
neia é comum e acomete, em média, 1 em cada 3 adul-
tos*. “Quando não tratada, além de desencadear 
irritabilidade, diminuir a concentração, prejudicar a 
memória e causar dores de cabeça, a má qualidade do 
sono, dependendo do grau, reduz o tempo de vida do 
indivíduo”, pontua Patrícia. 

*dados do Ministério da Saúde

Laboratório de  
Otorrinolaringologia
Já em funcionamento, o Laboratório de Otorrino-
laringologia, localizado na Unidade Avançada do 
Canaã, conta com uma equipe de sete otorrinola-
ringologistas, fazendo, em média, 150 atendimentos 
por mês. O local recebeu investimentos de mais de 
150 mil reais e realiza os seguintes exames:

 › Videoendoscopia
 › Videofaringolaringoscopia
 › Videonasossinusal
 › Videolaringoscopia

     Saiba mais
Enquanto a endoscopia nasossinusal é o exame da por-
ção mais alta das vias aéreas, a videolaringoscopia ana-
lisa a porção baixa (hipofaringe e laringe) por meio de 
um aparelho endoscópico chamado laringoscópio. Há 

dois tipos de aparelhos para laringoscopia: o rígido, que 
normalmente é introduzido pela boca, e o flexível, que 
consiste em um fino tubo de fibras óticas introduzido 

pelo nariz. Ambos possuem, em sua extremidade, uma 
minicâmera que permite ao médico visualizar o interior 

das vias aéreas do paciente e gravar as imagens.

MEDICINA 
DIAGNÓSTICA DO 
HMC APOSTA EM 
NOVOS SERVIÇOS 
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HOSPITAL DE CUBATÃO 
INICIA ATIVIDADES COM 
SUCESSO
Na gestão do Hospital de Cubatão desde outubro 
do ano passado, a Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX), com apenas 40 dias, fez todo o trabalho 
de reforma e adaptação necessário para iniciar o 
atendimento ao público. Ao todo, serão investi-
dos mais de R$ 9 milhões, que beneficiam 419 mil 
habitantes da Baixada Santista. Reaberto em de-
zembro, os resultados dos primeiros meses de 
atendimentos do Hospital foram positivos e a ins-
tituição comemora os avanços alcançados.

A segunda fase da obra, com conclusão previs-
ta para este ano, contempla a reforma do antigo 
teatro, que será integrado ao complexo hospita-
lar, aumentando o espaço físico e viabilizando 
a implantação de serviços de alta complexida-
de como medicina hiperbárica, hemodiálise e 
quimioterapia.

“Queremos aprimorar e inovar cada 
vez mais na assistência a todos os 

pacientes desta região, pelo SUS ou 
convênio. É nossa missão contribuir 

com a saúde e é satisfatório saber 
que podemos facilitar a vida dessas 

pessoas.” Abner Moreira de Araújo 
Júnior, superintendente do 

Hospital de Cubatão
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ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS REALIZADOS 
NO HOSPITAL DE CUBATÃO*

A unidade hospitalar está funcio-
nando com um total de 125 leitos, 

sendo 75 do SUS e 50 para os convê-
nios. No centro obstétrico são duas sa-

las de parto, pré-parto e pós-parto (PPP) 
e duas salas cirúrgicas obstétricas, onde já 

nasceram 237 bebês desde a reabertura.

Até 28 de fevereiro, foram realizados 1.261 atendi-
mentos de urgência obstétrica, 127 procedimentos ci-

rúrgicos, 807 internações e 45.624 exames laboratoriais. A 
unidade possui também um Centro de Diagnóstico por Ima-

gem (CDI), que tem aumentado consideravelmente o número de 
exames de Raio-X, ultrassonografia e mamografia em pacientes. 

Ao todo, foram realizados, nesse período, mais de 4.224 exa-
mes. A Unidade Laboratorial registrou milhares de exames 

desde a reabertura, e para atender a uma demanda reprimida 
do município, por meio de parceria com a Secretaria de Saú-

de, iniciou um mutirão nas Unidades Básicas de Saúde de 
Cubatão, que seguiu até o meio de abril. 

*De 2 de dezembro/2017 a 28 de fevereiro/2018

Partos Normais 124

Partos Cesáreos 113

Internações 807

Cirurgias 127

Atendimentos Obstétricos 1.261

Exames Diagnósticos 4.224

Exames Laboratoriais 45.624

Taxa de Ocupação (SUS) 72%

Taxa de Mortalidade 3%

Bem-Estar . 19



OLIMPÍADAS DO    
         CONHECIMENTO

Alunos do CSFX são destaque em competições por todo o país

Medalha de Ouro
OBHN - Olimpíada 
Brasileira de 
História Nacional 

Medalha de Ouro
MOBFOG - 
Mostra Brasileira 
de Foguetes 

Mais do que medalhas, prêmios e diplomas de parti-
cipação, as olimpíadas científicas proporcionam aos 
estudantes e professores oportunidades para novas 
descobertas e conhecimentos. Anualmente, o Colé-
gio São Francisco Xavier (CSFX) participa de dife-
rentes competições científicas regionais, estaduais e 
nacionais, sempre com o objetivo de incentivar e en-
contrar talentos nas diversas áreas de conhecimen-
to. Em 2017, foram várias delas, mas destacam-se:
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Integral: desconto 
especial para 
colaboradores 

Mateus Figueiredo Gonçalves, aluno do 3º ano do Ensino 
Médio em 2017, entrou no CSFX no 7º ano do Ensino Fun-
damental II e, de lá para cá, participou de diversas com-
petições. “Dedicar às olimpíadas foi a estratégia que 
adotei para aprimorar meus conhecimentos na área de 
Ciências da Natureza e Matemática. Ao me preparar 
para essas provas, também estava me preparando para 
os vestibulares. Foi uma trajetória de pesquisa, expe-
rimentos e conhecimento”, pontua o aluno aprovado em 
Medicina, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e em 
Engenharia de Controle e Automação, na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais.

O CSFX Integral, disponível desde a Edu-
cação Infantil até o 8º ano do Ensino 
Fundamental, permite o aprofundamen-
to do conhecimento. Além da ampliação 
do olhar e a valorização de áreas que fa-
zem parte da formação do aluno, como a 
construção de valores, a rotina de estudos 
inclui o esporte, a música e a língua es-
trangeira, trabalhando competências so-
ciais e intelectuais. 

Para essa modalidade, os dependentes dos 
colaboradores do grupo Usiminas e Fun-
dação São Francisco Xavier (FSFX) têm 
uma oferta com descontos especiais:

para o
primeiro filho

para o
segundo filho

para o
terceiro filho

16 medalhas de 
ouro, 32 de prata 
e 17 de bronze
OBA - Olimpíada 
Brasileira de 
Astronomia e 
Astronáutica 

4º lugar, sendo 
a única equipe 
da região a ser 
premiada
OBR - Olimpíada 
Brasileira de 
Robótica 

Bolsas de estudos no CSFX
Implantado em 1999, o programa de Bolsas So-
ciais do Colégio beneficia anualmente, em mé-
dia, 600 alunos oriundos da rede pública de 
ensino. Sob o tema “Chegou a hora de fazer 
acontecer”, a iniciativa consistiu na seleção de 
alunos da rede pública para cursar o 3º Ano do 
Ensino Médio, em 2018.

O CSFX Técnico também abriu vagas para o 
processo seletivo de bolsas integrais, parciais 
de 50% e para pessoas com deficiência, para 
os cursos técnicos de Administração, Análises 
Clínicas, Enfermagem, Edificações, Estética, 
Informática e Mecânica. No total, foram 373 
pessoas beneficiadas. No ensino regular, foram 
distribuídas 40 novas bolsas entre estudantes 
que atenderam aos requisitos estabelecidos. 

Klaide Lopes de Sena, 17, é aluno bolsista do 
2º Ano do Ensino Médio e está entre os que se 
destacam no Colégio. “Meu filho já conquis-
tou várias medalhas em olimpíadas nacio-
nais de conhecimentos e está se preparando 
para fazer vestibular de Medicina”, come-
mora sua mãe, Sirléia Ferreira Lopes. Para 
ela, a bolsa veio como a realização de um 
grande sonho: estudar no CSFX e chegar à 
universidade pública. “Considerando o valor 
da mensalidade do Ensino Médio, a conquis-
ta da bolsa social representa um importan-
te investimento ao longo de um ano. Jamais 
teríamos esse valor para investir em uma es-
cola de tanta qualidade”, destaca.

30%

40%

15%
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Usisaúde fica no topo, segundo avaliação da ANS

COI INVESTE NA QUALIDADE 
DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

O Centro de Odontologia Integrada da FSFX (COI) fez 
um importante investimento na aquisição de equipamen-
tos para sua Clínica de Diagnóstico por Imagem (COIMA-
GEM). Agora, o local possui duas novas torres de imagens 
digitais VistaScan, melhorando a qualidade das radiogra-
fias realizadas pelos profissionais da sua rede própria e de 
toda a rede credenciada do Vale do Aço. 

Além de produzir registros em alta definição, os novos 
equipamentos otimizam o tempo de atendimento, disponi-
bilizando todo o conteúdo na tela do computador em ape-
nas seis segundos. Por ser 100% digital, eliminam o uso de 
químicos para o processo de revelação e proporcionam uma 
menor dose de radiação para o paciente, representando 
mais conforto no momento das tomadas radiográficas, gra-
ças às placas de fósforos (películas mais finas e flexíveis do 
mercado). 

“Hoje, este sistema de placas de 
fósforos de radiologia digital é o mais 

conceituado no meio odontológico 
e atende às mais altas exigências 

em qualidade de imagens. O fluxo 
de trabalho tornou-se mais ágil e 
versátil.” Henrique de Andrade 

Fernandes, coordenador do 
COIMAGEM
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Responsabilidade 
social 

17
crianças 

completaram 
todo o 

tratamento

Outra ação importante que mere-
ce destaque é atuação do COI, em 
parceria com a Usiminas, no aten-
dimento a 21 crianças carentes e 
residentes dos Abrigos Atalaia e 
SOS Família, na unidade odonto-
lógica da Redução (área interna da 
Usiminas), durante o evento de rei-
nauguração do espaço clínico. A Usi-
minas disponibilizou um ônibus para 
fazer o transporte das crianças dos abri-
gos até o local.

Vários profissionais do COI, entre auxiliares, técni-
cos e dentistas, participaram da iniciativa, de forma vo-
luntária, devolvendo a essas crianças a qualidade mastigatória 
e a alegria de sorrir. Foram realizadas ações lúdicas, atividades de pro-
moção da saúde bucal e cada criança foi presenteada com kits de higiene bucal. 

Os que apresentaram dentes cariados ganharam todo o tratamento restaurador gratuitamente na unidade 
sede do COI, no bairro Horto. Alguns precisaram de intervenções mais complexas e receberam tratamen-
tos nas clínicas de cirurgia, prótese e endodontia. Um dos adolescentes realizou tratamento de canal em dois 
dentes e está em fase de conclusão de uma coroa estética metalocerâmica. “A ação desenvolvida abriu es-
paço para a idealização de um Programa Social Permanente para Atendimento Odontológico a crian-
ças carentes da região, visando contribuir para o resgate da qualidade de vida, por meio da resolução 
dos problemas de saúde bucal que afetam o equilíbrio biopsicossocial”, esclarece o gerente do COI, Alci-
mar Barcelos.

93
procedimentos 

realizados
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:CURTINHAS:

GESTORES DA FSFX  
VISITAM INSTITUTO 

HUMANITAS NA ITÁLIA

     HMC É RECERTIFICADO 
INTERNACIONALMENTE

O superintendente do Hospital Márcio Cunha, 
Mauro Oscar de Souza Lima, a superintenden-
te de Gestão da FSFX,  Adriana Leite, e o coordena-
dor médico da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio 
Cunha, Luciano de Souza Viana, estiveram na Itália para 
conhecer o grupo Humanitas, expoente europeu em saúde e 
pesquisa. A visita técnica abrangeu a universidade, o Research 
Hospital, o Humanitas Cancer Center e o Humanitas Gavazzeni.

Foi uma oportunidade de conhecer as práticas e estabele-
cer um acordo de cooperação técnica entre a Huma-
nitas e a Fundação. Segundo Adriana Leite, está 
dentro do planejamento estratégico da FSFX a 
diretriz de estabelecer convênio com hospi-
tais internacionais de classe mundial. “O 
Instituto, além da proximidade en-
tre os dois países, possui tantas si-
milaridades conosco que nos 
sentimos confortáveis em es-
tabelecer essa parceria que 
será uma linha direta 
com o primeiro mun-
do”, declara. 

Exemplo de excelência em assistência à saú-
de no Leste de Minas Gerais, o Hospital Márcio 

Cunha (HMC) conquistou um diferencial impor-
tante em 2017, a recertificação da norma de acre-

ditação hospitalar formalmente reconhecida pelo 
Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a Natio-

nal Integrated Accreditation for Healthcare Organizations 
(NIAHO).

Desenvolvida a partir de padrões norte-americanos de gestão, segu-
rança assistencial e de infraestrutura, a NIAHO – que no Brasil é tam-

bém conhecida como DIAS (DNV International Accreditation Standard) 
– exigiu da instituição investimento, capacitação e preparo de todas as suas 

equipes ao longo dos últimos anos, aplicados efetivamente na prática. Por cinco dias, 
auditores brasileiros e norte-americano da DNV-GL checaram os processos de gestão admi-
nistrativos, assistenciais e a estrutura física das três unidades do Hospital Márcio Cunha.

A metodologia usada pelos auditores é conhecida como Tracer e consiste em percorrer, por 
meio de prontuário e entrevistas, o caminho do paciente, desde a sua entrada até a alta, 

para analisar as unidades e os processos pelos quais ele foi submetido no hospital. 
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PROJETOS PROPORCIONAM 
MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA 

BENEFICIÁRIOS DA USISAÚDE

   HMC CONQUISTA O 
HIMSS ESTÁGIO 7 

As beneficiárias da Usisaúde agora terão uma equi-
pe médica e multidisciplinar para acompanhar toda 
a gestação. O Projeto Bem Nascer é mais uma ini-
ciativa do Hospital Márcio Cunha (HMC) para as 
mamães, papais e seus bebês usufruírem de todo o 
cuidado, desde a concepção até pós-parto. 

Com uma assistência qualificada que inclui consul-
tas e orientações, individuais e em grupo, a gestan-
te passa a ter um atendimento integral e educativo. 
A ideia é orientar de forma que a mulher chegue ao 
parto fazendo escolhas conscientes e bem informa-
da. Lembrando que não é um projeto para realização 
exclusiva de parto normal, mas, sim, de um parto 
seguro.

Gerar e Recordar

As beneficiárias poderão ainda participar das 
palestras oferecidas pelo projeto Gerar, 

também da 
Usisaúde. Os 
encontros são 
ministrados por 
uma equipe mul-
tidisciplinar e con-
tam com a participação 
de obstetras do projeto 
Bem Nascer. 

Outro benefício é que clientes participantes do 
Bem Nascer terão direito a 10 fotos externas de 
gestantes, feitas pelo projeto Recordar. Para ter di-
reito a esse brinde, basta realizar pelo menos cinco 
consultas de pré-natal. 

Para mais informações, acesse fsfx.com.br/
usisaude ou ligue 0800 283 0040.

O Hospital Márcio Cunha (HMC) se tornou 
o primeiro hospital do país com a Certificação 
Internacional da Healthcare Information and 
Management Systems Society (HIMSS) estágio 7 – 

utilizando software de Gestão Hospitalar Tasy, sendo 
também o único na categoria filantrópico de alta comple-

xidade. A HIMSS é uma associação internacional cujo objetivo 
principal é estimular o uso da Tecnologia da Informação (TI) para melho-

ria dos serviços do setor da Saúde, gerando mais segurança na assistência. 

O reconhecimento indica o nível de maturidade na adoção do prontuário eletrônico pelo Hos-
pital, usando a TI para ganhar eficiência operacional, melhor qualidade assistencial e maior se-

gurança do paciente.

“A experiência do HMC, a partir do seu sistema de gestão da qualidade, aplicada em processos 
de auditorias para outras acreditações, bem como as inovações tecnológicas já implantadas, 

nos deram a segurança para tentar a certificação já no maior nível. Afinal, um dos princípios 
da HIMSS é a do ‘Hospital Digital’, reduzindo a geração de papéis, com o uso da Tecnolo-
gia da Informação”, comemora Mauro Oscar de Souza Lima, superintendente do HMC.
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Unidades da Fundação investem em centros de ensino e pesquisa 

APRENDIZAGEM E DIFUSÃO 
DO CONHECIMENTO

A Unidade de Oncologia se tornou a primeira 
unidade de negócio do Hospital Márcio Cunha 
(HMC) a participar de pesquisas clínicas, tornan-
do-se apta a realizar estudos com seres humanos, 
em conformidade com as normas do Comitê de 
Ética. Essa ativação viabiliza novos tratamentos 
para os pacientes atendidos na região do Vale do 
Aço, dando-lhes acesso a procedimentos e medi-
camentos com potenciais benéficos para a saúde. 

“É um salto qualitativo para o HMC, pois hoje 
a instituição dedica-se a prestar uma assistên-
cia de qualidade. No entanto, com a pesquisa 
clínica, passaremos a gerar ciência. Assim, são 
beneficiados os pacientes, a saúde pública, pes-
quisadores e profissionais da saúde”, comenta o 
coordenador médico, Luciano de Souza Viana. 

A gerente da Unidade de Oncologia, Ledvânia 
Chaves Ribeiro, explica que vem se preparando 
há anos para receber estudos desse tipo. “Foram 
mais de 26 milhões de reais em investimentos 
nos últimos cinco anos, revertidos em novos 
processos, recursos humanos e infraestrutu-
ra”, comenta. Ledvânia destaca ainda que os estu-
dos clínicos devem ser conduzidos sob rigorosas 
normas éticas internacionais e também atendem 
a todas as regulamentações brasileiras. Todos os 
estudos são aprovados por comitês de ética em 
pesquisa com seres humanos, e os pacientes pre-
cisam consentir suas participações por escrito, 
após serem detalhadamente informados sobre o 
estudo. 

Conduta
Sempre tendo em mente a moral e o bem-estar dos clientes e pacientes, a 
Fundação São Francisco Xavier (FSFX) instituiu seu Comitê de Ética em 
Pesquisas com Seres Humanos, um colegiado interdisciplinar e indepen-
dente, dedicado a debater e enfrentar dilemas e desafios da ciência sob a 
ótica do indivíduo e das coletividades perante o Estado e a sociedade ci-
vil. Atuando desde o primeiro semestre de 2017, o Comitê segue os mol-
des da Resolução nº 466 de 12/12/2012 da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP).

O Comitê foi criado, entre outros fatores, para defender os interesses dos 
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contri-
buir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões ético-científicos. 
Além disso, sua criação possibilitou mais agilidade na análise de projetos 
de pesquisa desenvolvidos pela Fundação, uma vez que antes os projetos 
deveriam ser endereçados a um Comitê de Ética externo.
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Ensino e 
Pesquisa no COI
O Centro de Odontologia Integrada (COI) detém um gran-
de volume de atendimentos clínico de variadas comple-
xidades, sendo um ambiente propício para a pesquisa 
científica a partir da análise de dados estatísticos e epi-
demiológicos. Cientes desse campo fértil, uma equipe de 
dentistas criou o Grupo de Estudos Odontológicos, visan-
do estudar os casos clínicos mais relevantes, analisá-los à 
luz das evidências científicas, preparar protocolos técni-
cos atualizados e compartilhar os conhecimentos adquiri-
dos com os demais profissionais. A experiência deu certo e 
o Grupo foi formalizado por meio da criação do Comitê de 
Ensino e Pesquisa do COI. Esse Comitê foi uma das ações 
realizadas na busca pela certificação ISO, conquistada pelo 
COI em 2016.

“Ao longo deste ano iremos expandir o Comitê. Almeja-
mos implantar a Residência Odontológica no COI, e para 
isso teremos que trabalhar com muita dedicação. Esta-
mos buscando meios para iniciar as pesquisas clínicas e 
a publicação em artigos em revistas da área”, expli-
ca o coordenador do Comitê, Reinaldo 
Araújo.

Publicações
Demonstrando o compromisso do Hospital 
com o aprimoramento de seus processos in-

ternos, sempre amparados em estudos cientí-
ficos, o setor de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Márcio Cunha publicou, ao longo de 2017, 77 
itens, entre artigos científicos e pôsteres em 
revistas e eventos. “Participar de grandes 

eventos científicos nacionais e internacio-
nais possibilita a divulgação das práticas 
desenvolvidas aqui, traz visibilidade e re-
força o compromisso com a qualidade dos 
serviços prestados”, reforça a analista Ales-

sandra Barbosa de Oliveira Andrade. 

Foram 10 publicações internacionais, entre re-
vistas e eventos científicos, 45 de abrangência 
nacional, outras 16 na Revista Ciência e Saúde, 
revista eletrônica do HMC, e seis veiculações 

na região do Vale do Aço.
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#c
sfx

educacaocompleta

O novo berçário do Colégio São 

Francisco Xavier foi pensado para 

garantir uma educação completa desde 

a primeira infância. Uma estrutura de 

ponta e pronta para educar e cuidar do 

seu tesouro mais precioso: seu filho.

Educação
completa
vem de berço
Baby Care: o berçário do 
Colégio São Francisco Xavier.
Uma estrutura de primeiro
mundo para cuidar de seu
filho, do primeiro sorriso
até a última fralda.


