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Apresentação

Resultados 2010

O ano de 2010 foi marcado por 
profundas mudanças e grandes avanços 
na Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX) e Usisaúde. Buscamos fortalecer 
os resultados e garantir a qualidade dos 
serviços prestados, bem como a satisfação 
dos nossos clientes.

Realinhamos, por um processo 
de construção coletiva, nossa 
visão, missão, valores, objetivos 
estratégicos e política da 
qualidade. Traçamos nosso norte e 
certificamo-nos até onde queremos 
chegar.  Firmamos compromisso de que 
todos os planos e ações voltados ao 
desenvolvimento institucional tenham 
a sua centralidade nas pessoas - nossos 
colaboradores e clientes. 

Implantamos o Programa Otimizar 
para Sustentar com o objetivo 
de otimizar o custos e evitar os 
desperdícios. Intensificamos relações 
com  a nossa Instituidora, Usiminas, e 
consolidamos novos negócios e parcerias.

 
Novos leitos foram disponibilizados. As  
vagas no Colégio São Francisco Xavier 
foram ampliadas e iniciados os cursos 
técnicos, tudo isso com o objetivo de 
consolidar cada vez mais nossa atuação 
nas áreas de saúde e educação.  

Atuamos na prestação de assistência 
hospitar e odontológica, mas valorizamos 
as ações de prevenção e promoção 
da saúde. Lançamos o  Programa de 
Promoção da Saúde, pelo qual novas 
propostas e maneiras de pensar foram 
articuladas em prol da qualidade de vida.

Foi pensando no bem-estar e 
na qualidade do nosso ambiente de 
trabalho que construímos um Espaço de 
Convivência, fortalecemos a comunicação 
interna, valorizamos a participação, 
reconhecimento e desenvolvimento dos 
nossos colaboradores.

As conquistas alcançadas em 2010 serão 
abordadas neste relatório, a fim de que 
todos possam conhecer o propósito 
e compromisso desta Instituição no 
desenvolvimento da sociedade, sem 
perder de vista a manutenção da 
filantropia e o favorecimento da inclusão 
social. 
 
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX e Usisaúde
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Instituída pela Usiminas em 1969, a 
Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 
nasceu com a missão de assegurar a 
formação e a preservação da saúde, a 
princípio, a partir da administração do 
Hospital Márcio Cunha (HMC) e do 
Colégio São Francisco Xavier (CSFX). 
Em mais de 40 anos de atuação, a busca 
incessante pelo aperfeiçoamento e pela 
ampliação dos serviços e a multiplicação 
das oportunidades constituem marcas da 
Fundação São Francisco Xavier.

Referência em prestação de serviços de 
saúde, o HMC foi a primeira entidade 
hospitalar do Brasil a obter o certificado 
de Acreditação com Excelência, 
concedido pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Da mesma forma, 
o CSFX é pioneiro no país ao alcançar a 
certificação de seu Sistema de Gestão da 
Qualidade para Instituição de Educação 
de níveis Fundamental e Médio, segundo 
as Normas ISO.

O Centro de Odontologia Integrada 
(COI), outra unidade da Instituição, 

vem, desde a sua fundação, vencendo 
desafios e superando metas, até mesmo 
as estabelecidas pela Organização Mundial 
de Saúde.

A FSFX ampliou seus serviços e 
inaugurou sua operadora de planos de 
saúde: a Usisaúde. Inicialmente criada 
para atender apenas os empregados da 
Usiminas, a Usisaúde conquistou 136 
mil vidas e tornou-se uma operadora de 
grande porte, a primeira do Estado e a 
terceira do país a obter a Certificação de 
Qualidade da Norma ISO 9001, versão 
2008.

Em 2006, a Fundação implantou o 
Serviço de Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional, com o objetivo 
de atender os colaboradores das 
empresas contratadas que atuam na área 
interna da Usina de Ipatinga, a partir do 
aprimoramento das ações de promoção 
da saúde e segurança dos trabalhadores 
terceirizados.

Nossa História
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Em 2010, os gestores e colaboradores 

da Fundação foram convidados a revisar 

as diretrizes institucionais, com o objetivo 

de fortalecer os resultados e garantir a 

participação de todos no processo de 

gestão.

As “Oficinas de Líderes”, eventos 

trimestrais promovidos desde o início 

Desenvolvimento 
Institucional

de 2010, contam com a participação das 

lideranças das unidades que compõem a 

Fundação. Como instituidora, a Usiminas 

também foi envolvida nestes eventos para 

que pudesse contribuir para um melhor 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Durante os quatro eventos realizados 

em 2010, a FSFX não só consolidou 

Otimizar para 
Sustentar

Práticas que 
Transformam

Entre a Gente

Tem o objetivo de identificar 
oportunidades de otimização 
dos custos dos  serviços, 
visando a sustentabilidade da 
instituição.

Programa de reconhecimento 
de práticas implantadas 
na Organização que geram 
resultados consistentes e 
aprendizado coletivo.

Programa de relacionamento 
em que o colaborador recebe 
informações, esclarece 
dúvidas e sugere melhorias 
junto à Diretoria Executiva.

Mais de 1,5, milhão de 
redução de custos

45 práticas inscritas 
(vencedora ciclo 2010 - 
Suporte Fisga Caixa).

11 edições - mais 
de 200 participantes.

Programas de gestão implantados em 2010
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seus valores como também instituiu 

seus objetivos, planos e metas. Nesses 

encontros, ênfase especial foi dada às 

avaliações dos resultados alcançados.

Conheça-os ao longo deste relatório.

Na 1ª edição da Oficina de Líderes, 

houve a revisão das diretrizes e, 

posteriormente, um trabalho interno 

de finalização, levando em consideração 

todos os apontamentos realizados.

Outra fase importante aconteceu com a 

validação dos valores institucionais pelos 

colaboradores. Nessa etapa, 580 pessoas 

responderam os formulários.

Assim, foram legitimados os valores que 

constam nas dimensões: Gestão com 

Pessoas, Sustentabilidade, Inovação, 

Abertura, Ética, Respeito ao Ser Humano 

e Excelência.

Os programas de gestão 
implantados em 2010 
permitiram maior 
participação dos 
colaboradores, 
otimização de custos e 
melhores resultados.

Oficina de 
Líderes

Pacto de 
Resultados

Manutenção das 
certificações de 
qualidade

Programa de 
desenvolvimento de 
competências estruturado 
para estimular lideranças e 
fortalecer resultados.

Hospital Márcio Cunha - 
Primeiro do Brasil Acreditado 
com Excelência, em 2003. 

Certificações ISO 9001:2008 
no Laboratório de  Patologia 
Clínica do HMC (1999), Colégio 
São Francisco Xavier (1997) e 
Usisaúde (2005).

Contrato de gestão no 
qual são definidos os 
resultados esperados 
por unidade de negócio, 
com definição de metas e 
indicadores.

4 eventos, com partici-
pação de 130 líderes. 9 contratos de gestão 

assinados com acompa-
nhamento trimestral.
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Valores

Gestão com Pessoas

Estimulamos o trabalho em equipe, ao 

mesmo tempo em que acreditamos 

no potencial individual das pessoas, 

respeitando as diferenças e as opiniões 

de cada um. Investimos numa relação 

de compromisso recíproco, buscando 

sempre a segurança e humanização em 

todas as nossas ações.

Sustentabilidade

Determinamos objetivos claros, com 

vistas ao constante crescimento da 

Instituição no mercado, preservando 

nosso compromisso com as partes 

interessadas. Buscamos a conscientização 

de todos no desenvolvimento de nossas 

ações, preservando o meio ambiente 

e evitando sempre os desperdícios. 

Desenvolvemos também a cultura voltada 

para os resultados.

Inovação

Melhoramos continuamente os serviços 

prestados, nossos processos de apoio 

e de gestão de forma sustentável. De 

maneira planejada e dinâmica, realizamos 

investimentos em nossos negócios e 

incentivamos a prática do ensino e a 

pesquisa.

Abertura

Agimos com verdade e transparência 

em nossas relações. Buscamos facilitar 

Oficina de Líderes
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a comunicação entre a organização, 

colaboradores, clientes e conselheiros, 

incentivando a prática do diálogo. 

Respeitamos a opinião das pessoas e as 

consideramos na tomada de decisões.

Ética

No desenvolvimento de nossas 

atividades, primamos pela honestidade, 

integridade e respeito às pessoas. 

Temos o compromisso com o sigilo das 

informações, sejam elas relacionadas 

aos clientes, aos colaboradores ou à 

Instituição. Consideramos com extrema 

seriedade os princípios morais e legais 

das pessoas e entidades com as quais nos 

relacionamos.

Respeito ao Ser Humano

Somos responsáveis em nossas atitudes 

e valorizamos a vida de nossos clientes e 

colaboradores. Praticamos uma relação 

acolhedora e humanizada, adotando 

uma postura cidadã. Repugnamos atos 

ilícitos em nossa organização e mantemos 

mecanismos de controle para evitá-los.

Excelência

Consideramos a disciplina e o exercício 

da técnica de forma adequada como 

fatores primordiais para alcançarmos 

a excelência. Temos como objetivo a 

superação das expectativas de nossos 

clientes e a eficácia de nossas ações. 

Promovemos o feedback (retorno) para 

envolver as pessoas no processo de 

melhoria contínua dos nossos serviços.

Atendimento humanizado no HMC

Desenvolvimento 
Institucional
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Objetivos Estratégicos
Mapa Estratégico da FSFX e Usisaúde

VISÃO: Constituir-se em modelo de excelência no País nas áreas de saúde e educação.

MISSÃO: Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes, por meio 
de ações nas áreas de saúde e educação, com foco na satisfação das partes interessadas.

Manter a sustentabilidade e
 competitividade da Instituição

Ser reconhecida como 
uma empresa socialmente 

responsável

Aumentar participação 
no mercado de atuação

Oferecer serviços e produtos 
especializados e diferenciados

Operar em sinergia com 
as diretrizes da Instituidora

Atender com altos níveis 
de qualidade e segurança

Realizar alianças e parcerias 
estratégicas com foco em resultados

Desenvolver ações orientadas à 
promoção da saúde e qualidade  

de vida

Atrair, reter e fidelizar talentos Preparar sucessores
Promover ambiente motivador

 e de aprendizado 

Incentivar a pesquisa 
e inovação

Difundir 
o conhecimento
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Otimizar os processos 
operacionais e de gestão

Fomentar a gestão 
do conhecimento

Estimular sinergia entre 
as áreas de negócio

Fortalecer 
marca e imagem

Adequar infraestrutura às 
necessidades do mercado

Desenvolver novos 
produtos e serviços

Potencializar infraestrutura 
e processos de TIC
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Para o alcance dos objetivos estratégicos, iniciativas, metas e indicadores 

foram definidos e acompanhados periodicamente.
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Formulação Estratégica
Construção Coletiva

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

D
E
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R
C

A
D

O

Em maio de 2010, após a definição das 

diretrizes que conduziriam a Fundação 

em curto prazo, iniciou-se o processo de 

Formulação Estratégica, responsável por 

orientações em médio e longo prazo. 

Um grupo formado por profissionais da 

própria FSFX e da Usisaúde, apoiado por 

uma consultoria externa, iniciou pesquisas 

para analisar os principais fatores externos 

capazes de interferir nos negócios da 

Instituição e seus respectivos impactos. 

Cinco cenários que podem fazer parte 

da realidade da FSFX nos próximos cinco 

anos foram delineados, bem como as 

melhores formas de agir em cada um 

deles, o que fazer para ter sucesso e 

enfrentar as situações prováveis, sejam 

elas favoráveis ou desfavoráveis para a 

organização.

Em encontros quinzenais, as variáveis 

dos impactos foram trabalhadas. A 

validação final ocorreu em dezembro. 

Desde então, a FSFX e a Usisaúde têm 

um trabalho para nortear os negócios 

entre 2011 e 2015, de acordo com 

cinco cenários que variam em função das 

políticas públicas de saúde e educação e 

do desempenho do mercado.

+
+
+

+ + +-  -  -

Cenário 4

Cenário 5

Cenário 1

Cenário 3 Cenário 2
-  
- 
-

O resultado deste trabalho, alinhado às 

diretrizes estratégicas, irá ajudar a alcançar 

os objetivos estratégicos definidos 

no Mapa Estratégico Corporativo da 

Fundação e Usisaúde e também os 

objetivos específicos de cada Unidade de 

Negócio.

Desenvolvimento 
Institucional
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Parcerias Estratégicas

A realização de alianças e parcerias 

estratégicas, o fortalecimento da marca e 

imagem e a sinergia com sua instituidora, 

a Usiminas, são os objetivos estratégicos 

que impulsionaram a parceria entre 

a Fundação São Francisco Xavier e a 

Prefeitura Municipal de Cubatão (SP), por 

intermédio da Usiminas. 

 

O contrato, firmado em 2010, estabelece 

a cooperação, por meio da troca de 

experiências entre os profissionais da 

prefeitura e da Fundação São Francisco 

Xavier, para realização de estudos para o 

desenvolvimento de programas e ações 

de gestão e de melhorias da área de 

saúde do município.

 

Assinatura do contrato com AAPI
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No primeiro semestre de 2010, o COI 

firmou parceria com a Associação dos 

Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas 

de Ipatinga (AAPI) para prestação de 

serviços odontológicos a seus associados 

e dependentes. Uma equipe composta 

por cinco cirurgiões dentistas/auxiliares 

e duas técnicas em saúde bucal foram 

responsável pelo atendimento.

 

Um público de 7.500 pessoas entre 

aposentados e dependentes foram 

beneficiados com a parceria.

Outra parceria importante foi o 

convênio firmado com a Secretaria de 

Estado de Minas Gerais pelo qual foram 

repassados 600 mil reais para aquisição 

de equipamentos visando a atualização 

tecnológica e modernização da Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica.

Segurança da Informação

Em 2009, a Usiminas estendeu para 

a FSFX e a Usisaúde as diretrizes do 

padrão para sistema de gerenciamento 

da segurança da informação. No Brasil, 

este padrão foi publicado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

em 2005, com o nome de NBR ISO/

IEC 27001. Trata-se de uma norma 

reconhecida internacionalmente para 

validar, implementar, manter e gerenciar a 

segurança da informação. 

Coordenada pela Superintendência de 

Tecnologia da Informação, a adoção da 

norma começou com foco no requisito 

“Classificação da Informação”. Após a 

formação de multiplicadores e auditores 

líderes para fortalecer o processo, chegou 

o momento de implementar ações de 

melhoria.   

As informações foram 

classificadas de acordo 

com os seguintes níveis:

• Confidencial: requerem os mais 

altos níveis de proteção contra acesso 

não autorizado, tais como as relacionadas 

às estratégias da empresa, de clientes e 

fornecedores, de pessoal e de know-how 

de desenvolvimento de produtos.

Desenvolvimento 
Institucional
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formalmente comprometidos com a 

confidencialidade das informações. 

• Pública: podem ser divulgadas 

publicamente e não necessitam de 

atenção quanto à preservação de sigilo.

Entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, a FSFX e a Usisaúde passaram pela segunda auditoria de Segurança 
da Informação. Durante as atividades, a Gerência de Suprimentos do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) 
destacou-se por não apresentar nenhuma não conformidade na classificação da informação. 

• Restrita: podem ser divulgadas 

apenas para algumas pessoas, grupos de 

trabalho ou áreas.

• Uso interno: podem ser divulgadas 

a qualquer empregado da FSFX ou para 

fornecedores e visitantes que estejam 

Organização para Segurança da Informação
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O Otimizar para Sustentar é um 

programa da FSFX e da Usisaúde que 

envolve todos os colaboradores e 

profissionais parceiros. Seus objetivos 

são evitar desperdícios, otimizar custos e 

despesas, contribuir com a preservação 

ambiental e melhorar os resultados 

institucionais. O funcionamento do 

programa é muito simples, incluindo duas 

linhas de atuação:

1) Mudança de atitude:

Atitudes como apagar uma lâmpada ou 

descobrir uma nova maneira de fazer 

uma tarefa fazem muita diferença na 

otimização dos custos e na redução 

do consumo de recursos naturais. E o 

que é melhor, quando uma instituição 

consegue economizar, as possibilidades 

de investimento são ampliadas. 

2) Otimização dos custos 

controláveis da FSFX e da 

Usisaúde:

Um grupo foi composto para encontrar 

oportunidades de melhorias dos custos 

controláveis da organização, em contas 

que atualmente representam 80% dos 

nossos gastos. Conheça as contas que são 

monitoradas por esta equipe.

• Alimentação e nutrição. 

• Manutenção geral, energia elétrica, 

água e esgoto, combustíveis e gases 

lubrificantes.

• Materiais radiológicos e fotográficos.

• Medicamentos e reagentes. 

• Telefone. 

• Transporte e xerox. 

• Treinamentos e viagens. 

• Órteses, próteses e materiais especiais.

Otimizar para Sustentar

Desenvolvimento 
Institucional
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Resultados

Com a implantação do programa Otimizar para Sustentar, houve 

redução de R$ 1,52 milhão no segundo semestre de 2010, em 

comparação com o mesmo período em 2009. 

Entre as ações, destacaram-se: 

• Renegociações e substituição de fornecedores, pregão eletrônico dos 

materiais de valores/consumos relevantes (Classe A), como drogas e 

medicamentos, materiais hospitalares, órtese, prótese e materiais de 

limpeza. 

• Campanha de conscientização do uso racional de água, energia 

elétrica, telefone, transporte e xerox. 

• Redução na utilização de filmes, decorrente da digitalização de 

imagens dos exames de Raio X e Mamografia. 

• Implantação do PACS (Sistema de Comunicação e 

Arquivamento de Imagens). 

• Redução nos custos com vale-transporte após recadastramento 

dos empregados.

FSFX         Relatório de Gestão 2009

EFICIÊNCIA
381.299

EFICIÊNCIA

Água e Esgoto
Energia Elétrica
Combustíveis
Manutenções
Telefone
Transporte
Xerox

APOIO
292.036

APOIO

ASSISTÊNCIA
850.856

ASSISTÊNCIA

acumulado de 
jul. a dez./2010
1.524.191

Nutriçao
Suprimentos
Limpeza
Vale-transporte

Materiais 
Radiológicos
Medicamentos
OPME

PROGRAMA OTIMIZAR PARA SUSTENTAR

Economia de R$ 1,52 milhão 
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Publinexo

Eficiência e Transparência

Por meio dos trabalhos da Gerência 

de Informática, a FSFX passou a fazer 

compras a partir do portal eletrônico 

Publinexo, com eficiência e transparência. 

Desenvolvido pela Bionexo, líder no 

mercado ibero-americano em plataformas 

de negócios hospitalares, o Publinexo é 

uma plataforma eletrônica exclusiva para 

abertura de licitações na área da saúde. 

Pelo portal, durante os processos de 

compras, os fornecedores publicam os 

valores dos produtos a serem adquiridos 

pela FSFX. Como todos os participantes 

podem ver a oferta alheia, os processos 

geram redução de custos. Com a 

utilização do portal, a FSFX também 

ampliou o seu número de fornecedores 

sem perder o padrão de qualidade dos 

produtos adquiridos.

Na FSFX, os colaboradores da 

Informática concluíram a interface entre 

o Sistema Integrado de Administração 

de Materiais (SIAM) e o Publinexo em 

novembro. No final do ano, a Gerência 

de Administração de Materiais havia 

contabilizado economia de 8% após o 

primeiro pregão eletrônico, utilizado para 

compras de medicamentos, materiais 

hospitalares e saneantes.

Portal eletrônico Publinexo

Economia de 8% 
no primeiro pregão 
eletrônico: equivalente 
a 397.958 Mil reais

Desenvolvimento 
Institucional
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Sistema de Gestão 
da Qualidade

Certificações  ISO

O Colégio São Francisco Xavier 

(CSFX), o Laboratório de Patologia 

Clínica do Hospital Márcio Cunha 

(HMC) e a Usisaúde (Ipatinga, Belo 

Horizonte, Santos, São Paulo e Vitória) 

foram submetidos, em agosto, a novas 

auditorias. Todas as certificações foram 

mantidas.

A operadora de planos de saúde 

Usisaúde, certificada ISO 9001 desde 

janeiro de 2005, também passou por 

auditorias de recertificação no mês de 

agosto em todas as unidades. A equipe de 

auditoria da DNV (Det Norske Veritas) 

relacionaram dois esforços dignos de 

nota, um com relação ao Programa de 

Promoção da Saúde e outro com atuação 

da “Auditoria de Enfermagem”. 

As auditorias de Enfermagem adotadas 

pela Usisaúde têm como objetivo 

otimizar o uso de órteses, próteses e 

outros materiais especiais, impactando 

sensivelmente na redução de custos.

Acreditação Hospitalar

O HMC garantiu por mais um ano 

o certificado de “Acreditação com 

Excelência”, em mais uma auditoria 

periódica realizada pela equipe do DNV. 

Entre os dias 28 de junho e 2 de julho, 

após amplo processo de avaliação, com 

base no Manual Brasileiro de Acreditação 

para Organizações Prestadoras de 

Serviços de Saúde – versão 2010, 

a equipe comprovou que o hospital 

continua cumprindo todos os requisitos 

exigidos para manutenção do certificado. 

O certificado de Acreditação com 

Excelência, o mais importante no que 

se refere a serviços de saúde do país, 

foi conquistado pelo Márcio Cunha em 

2003. A partir de então, anualmente, 

realizam-se auditorias periódicas que 

promovem a manutenção da certificação, 

e a cada três anos ocorre o processo para 

recertificação da Instituição.

O Hospital Márcio Cunha foi o primeiro 

no Brasil a conquistar a certificação 

em nível de excelência, o máximo 

disponível. Há três ciclos consecutivos, o 

HMC promove melhorias e mantém o 

reconhecimento pela qualidade dos seus 

serviços. 
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SAP no Laboratório 

de Calibração

A partir da sinergia entre a FSFX, a 

Usiminas e a Usiminas Mecânica, o 

software utilizado para dar suporte à 

calibração de equipamentos médico-

hospitalares (incluindo os do Serviço 

de Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional), no Laboratório de 

Calibração da FSFX, foi modernizado.  

O software de gestão SAP, 

amplamente utilizado na área de 

Metrologia da Usiminas Mecânica, foi 

a opção encontrada por ser técnica e 

economicamente mais vantajosa. Bastou 

adaptá-lo às necessidades da FSFX.

As adequações para sua utilização 

no Laboratório de Calibração foram 

levantadas por parte da equipe da 

Gerência de Manutenção e as vantagens 

identificadas foram: a experiência de  

utilização do software na Metrologia, 

redução de custos se comparados 

à aquisição de um novo software  e 

aquisição de novos conhecimentos. 

Certificação Digital 

do Prontuário Eletrônico

Para que os prontuários médicos 

passassem a ser somente eletrônicos, e 

não mais em papel, a FSFX adotou, em 

2010, a Certificação Digital do Prontuário 

Eletrônico. Trata-se da criação de um 

código, por meio de uma chave privada, 

de modo que a pessoa ou entidade que 

recebê-lo possa verificar se o remetente 

é o mesmo quem diz ser e identificar 

qualquer mensagem que possa ter sido 

modificada. 

A Certificação Digital foi adotada porque 

o armazenamento de dados e de imagens 

Tecnologia da Informação

Hospital Márcio Cunha - Unidade II

Desenvolvimento 
Institucional
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em discos rígidos ou fitas é mais seguro 

que em arquivos em papel. Para isso, o 

Poder Executivo instituiu a Infraestrutura 

de Chaves Públicas no Brasil (ICP-Brasil) 

e começou a regulamentar a assinatura 

digital por meio da Medida Provisória nº 

2.200, seguida pelo Decreto nº 3.872 

de 18 de julho de 2001, dispondo sobre 

o Comitê Gestor da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (CG ICP-Brasil).

No HMC, o projeto da Certificação 

Digital, integrado ao Sistema de Gestão 

Hospitalar HOSIX, foi iniciado em 

dezembro de 2009, com a participação 

de oito médicos. A segunda fase ocorreu 

em março de 2010, com a participação 

de 80 médicos. A conclusão da 

Certificação Digital se deu em setembro 

de 2010, com 100% dos prontuários 

apenas em meio eletrônico.

Notas escolares online

Com o encerramento da dedicação 

integral dos professores ao CSFX, foi 

necessária a adoção de nova forma de 

lançamento de notas dos alunos no 

banco de dados da escola. A solução 

encontrada foi a implantação do módulo 

“NetTeacher”, pertencente ao sistema 

“Collegium”, que permite a conexão ao 

servidor do CSFX pela internet.

Por meio de um canal seguro, pelo qual o 

professor é identificado com login e senha 

pessoal, é disponibilizada aplicação com 

interface WEB para fazer o registro das 

avaliações e notas a partir de casa. Isso 

permitiu descentralização do processo e 

flexibilidade para os professores, podendo 

realizar o processo de onde estiverem.

O “NetTeacher” foi disponibilizado para 

os professores em março de 2010. 

Depois de digitadas e salvas, no dia 

seguinte, as notas estão disponíveis para 

consultas pelos alunos, também pela 

internet por meio do mesmo módulo, já 

implantado e disponível há algum tempo.
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A Pesquisa de Clima Organizacional, 

realizada pela instituição Vox Populi, 

teve como objetivo identificar quais 

são os fatores que afetam, negativa 

ou positivamente, a motivação dos 

colaboradores da Fundação São Francisco 

Xavier. A pesquisa foi aplicada entre os 

dias 6 e 14 de dezembro de 2010 e 

foram realizadas 2.021 entrevistas. 

A FSFX foi analisada a partir dos seguintes 

aspectos: benefícios, relacionamento 

com o gestor, relacionamento com os 

colegas de trabalho, ascensão profissional, 

atributos corporativos (satisfação 

em trabalhar na empresa), valores 

e diretrizes, salário e remuneração, 

comunicação interna, relação com o 

trabalho e condições de trabalho (jornada 

e atividades).

Principais pontos positivos

A maioria dos entrevistados apontou 

como principais pontos positivos da FSFX 

a segurança no emprego - estabilidade, 

pagamento em dia – (16,1%), os 

benefícios oferecidos - alimentação, 

plano de saúde, plano odontológico e 

transporte – (14%), a estrutura física 

- recursos técnicos e equipamentos - 

(7,5%) e a solidez da Instituição (7,3%). 

Com menor percentual, outros pontos 

positivos apontados foram: empresa ética, 

confiável, séria e competente, valorização 

e preocupação com os colaboradores e 

qualidade dos serviços prestados.

Principais pontos de melhoria

A maioria dos entrevistados apontou 

necessidade de melhoria nos salários 

pagos pela Instituição (22,6%) e 

contratação de novos colaboradores 

(20,4%). Outros pontos, como 

necessidade de implantação do plano 

de carreira e melhoria da comunicação,  

também foram apontados. 

Resultado geral

De maneira geral, mais de 53% dos 

colaboradores estão totalmente satisfeitos 

em trabalhar na FSFX, têm expectativa 

positiva em relação ao próprio futuro na 

Instituição e ao futuro da Instituição. Mais 

de 69% dos colaboradores também têm 

imagem positiva da FSFX.

Pesquisa de 
Clima Organizacional

Desenvolvimento 
Institucional
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Responsabilidade Ambiental

Na FSFX, a tradição de ações que 

demonstram a sua preocupação com 

os princípios da biossegurança vem de 

muitos anos, empregando medidas 

técnicas, administrativas e normativas 

para prevenir acidentes com as pessoas e 

danos ao meio ambiente.

Segundo orientações estabelecidas por 

meio da Resolução Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (RDC 306, de 

7 de dezembro de 2004, Anvisa), as 

instituições de saúde devem ter como 

objetivo prevenir os riscos à saúde e ao 

meio ambiente, por meio do correto 

gerenciamento dos resíduos gerados 

pelos serviços de saúde.

Entretanto, a RDC 306 apenas reforçou 

o que já integrava a política da FSFX: 

necessidade de adequado sistema de 

gerenciamento de resíduos gerados pelos 

seus serviços e busca incessante pela 

minimização dos riscos associados às suas 

atividades.

Ainda em conformidade com a resolução, 

a FSFX considera que todos os seus 

colaboradores são responsáveis pelo 

correto gerenciamento de todos os 

resíduos, desde o momento de sua 

geração até a sua destinação final, 

buscando ainda reduzir seu volume e a 

incidência de acidentes ocupacionais. 

Centro de Serviços 
Compartilhados

No primeiro semestre de 2010, a 

equipe projetada para executar serviços 

administrativos e financeiros para os 

diferentes negócios da Fundação, com 

recursos compartilhados, foi instalada 

no prédio do Escritório Central da 

Usiminas e recebeu o nome de “Centro 

de Serviços Compartilhados” (CSC). Na 

fase atual, existe um grupo voltado para 

o atendimento exclusivo a Fundação São 

Francisco Xavier e, também, a alguns 

parceiros, como a Associação Esportiva 

e Recreativa Usipa e o Instituto Cultural 

Usiminas. 
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Vista aérea Hospital Márcio Cunha - Unidade I

PGRSS

A questão do Gerenciamento dos 

Resíduos de Saúde é mais um item da 

política de gestão da FSFX. Baseado nas 

características e no volume dos resíduos 

gerados é que foi elaborado o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos do Serviço 

de Saúde (PGRSS). 

O PGRSS da FSFX reúne, de forma 

sumária, as normas, os processos, as 

atividades, os riscos e os equipamentos 

de proteção individual e coletiva, que 

devem ser habitualmente seguidos e 

usados por todos os colaboradores. 

E apenas quando se tem o completo 

domínio sobre o processo é possível 

gerenciá-lo. 

Desenvolvimento 
Institucional
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A FSFX se orgulha do importante papel 

que desempenha na vida de seus clientes, 

do nascer ao envelhecer. As unidades de 

negócio da FSFX estão ao lado das mães 

e dos seus bebês, cuidando da formação 

das crianças e buscando mais qualidade 

de vida para os idosos.

E a luta constante pela prestação de 

serviços de saúde e de educação cada vez 

melhores só é possível a partir do esforço 

e da dedicação de cada um dos mais de 3 

mil colaboradores da FSFX. Por meio da 

criação de benefícios, do fortalecimento 

dos canais de diálogo, da participação 

e da adoção de medidas voltadas para 

melhoria das condições de trabalho é que 

a FSFX buscou reconhecer e valorizar 

estas pessoas. 

Reconhecimento e 
Desenvolvimento de 
Pessoas

Participantes do programa Entre a Gente
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Abertura. A partir de um dos valores 

da nova gestão da FSFX é que se criou 

o “Entre a Gente”, um momento para 

facilitar a comunicação entre a organização 

e seus colaboradores, respeitando a 

opinião das pessoas e as considerando na 

tomada de decisões. 

Os encontros têm formato menos 

rígido que o de reuniões convencionais 

para que os colaboradores se sintam à 

vontade para falar sobre como o trabalho 

é realizado no dia a dia e sugerir o que 

pode ser melhorado. O número de 

participantes é limitado para que todos 

tenham a oportunidade de solucionar 

dúvidas e apresentar sugestões.  

Em 2010, a FSFX realizou 11 encontros, com a participação de mais de 200 
colaboradores. E parte das sugestões apresentadas durante os encontros 
tornou-se realidade. Algumas delas foram: 

• plano de saúde mais acessível aos colaboradores da FSFX;

• construção do espaço de convivência no HMC – Unidade I, próximo aos quiosques, para 

descanso dos colaboradores;

• construção da capela; 

• criação do informativo interno, meio de comunicação encontrado para dar respostas aos 

questionamentos e dúvidas dos colaboradores;

• disponibilização de ônibus para o shopping e centro da cidade no horário de almoço;

• reabertura da portaria localizada atrás da Central de Terapia Renal Substitutiva (CTRS) para 

facilitar o acesso dos colaboradores;

• realização de recrutamentos internos;

• mudança no horário de trabalho;

• compensação das horas extras trabalhadas em feriados, desde que previamente reservadas 

com o gerente;

• aumento do quadro de funcionários;

• bolsas de estudos para filhos de colaboradores da Fundação no CSFX;

• bolsas de estudos para colaboradores para cursos técnicos de Enfermagem

e Análises Clínicas.

Entre a Gente

Reconhecimento e
Desenvolvimento de Pessoas

Transparência e Gestão  Participativa



FSFX         Relatório de Gestão 2010

28

Práticas que Transformam

Com o objetivo de estimular a adoção 

de práticas para promover a melhoria 

contínua de processos, o aprendizado 

organizacional e o fortalecimento de 

resultados é que a FSFX e a Usisaúde 

desenvolveram o programa “Práticas que 

Transformam”. 

Semelhante a um concurso, práticas 

com foco em mudanças que geraram 

resultados na estrutura da organização, 

nos processos ou para os clientes 

puderam ser inscritas durante os meses 

de setembro, outubro e novembro, 

sem limite de número de inscrições, por 

colaboradores, profissionais pró-labore ou 

equipes de trabalho. O ciclo do programa 

é anual, com pré-seleções trimestrais, 

que concorrem ao reconhecimento final. 

Em 2010, 45 práticas foram inscritas e as 

três finalistas receberam destaque durante 

a 4ª Oficina de Líderes, realizada no dia 

21 de dezembro. 

Práticas finalistas

• “Adaptação das ambulâncias 
de suporte básico para suporte 
avançado” 

• “Retrofit Automação das 
lavadoras do HMC”

• “Fisga Caixa” 

Boas ideias que deram certo

Entrega do troféu para prática ganhadora do ciclo 2010
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Economia de Recursos 
Adaptação das ambulâncias

A prática “Adaptação das ambulâncias de 

suporte básico para suporte avançado” 

consistiu na instalação de painel elétrico 

e de bancada na ambulância de suporte 

básico para adaptação de equipamentos, 

possibilitando a transformação do veículo 

numa ambulância de suporte avançado 

(UTI). A partir desta prática, a FSFX 

deixou de investir R$ 100 mil na aquisição 

de uma nova ambulância de suporte 

avançado.

Automação das lavadoras

A prática finalista “Retrofit Automação das 

lavadoras do HMC” foi idealizada por 

oito colaboradores. Eles promoveram 

a atualização e automação de duas 

máquinas de lavar roupas da Unidade de 

Lavanderia. A iniciativa proporcionou a 

padronização do processo de lavagem 

de roupas, gerou redução de custos 

de manutenção e aquisição de novos 

equipamentos para a lavanderia. Ao todo, 

a economia foi de R$ 300 mil.

Segurança 
Fisga caixa

A vencedora foi a prática “Fisga Caixa”, 

desenvolvida por cinco colaboradores 

da Segurança do Trabalho, Higienização 

Hospitalar e Manutenção e Reparos. 

Foram confeccionados dois suportes 

metálicos, chamados “fisga caixa”, para 

pegar caixas coletoras de materiais 

perfurocortantes. Flávio Rodrigues da 

Silva, Thiago de Souza Pereira, Gilberto 

Leôncio Berbet Neto, Paulo Roberto 

Moreira e Wanderson Alves de Oliveira 

receberam, cada um, R$ 700,00 em 

prêmio.

Adaptação de equipamentos, 
possibilitando a transformação 
do veículo numa ambulância de 
suporte avançado (UTI).

Reconhecimento e
Desenvolvimento de Pessoas
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Bolsas de estudos para 
Colégio São Francisco Xavier 

Com o objetivo de incentivar 
o aprendizado e reforçar o 
compromisso com a educação, o 
lazer, o esporte e a cultura, a FSFX e a 
Usisaúde concederam inúmeras bolsas 

para colaboradores e dependentes 
de colaboradores. Os descontos 
foram oferecidos sobre o valor da 
mensalidade. Confira os números:

Bolsas de Estudo
Técnico em 

Análises Clínicas
19 alunos com bolsa de 50%

Técnico em 
Enfermagem

8 alunos com bolsa de 50%

27 alunos com bolsa de 50%

13 alunos com bolsa de 20%

Complementação 
em Enfermagem

MBA

10 alunos com bolsa de 100%

7 alunos com percentual de 90%

MBA

Ensinos Infantil, 
Fundamental e Médio

Laboratório do curso técnico de Análises Clínicas
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Durante o ano de 2010, a Gerência de Recursos Humanos da FSFX disponibilizou uma 

série de Programas de Capacitação voltados para os colaboradores. No total, 9.848 

colaboradores passaram por 161.507 horas/homem de treinamentos.

Investimento em 
capacitação de colaboradores

Confira as categorias dos treinamentos ministrados:

• RH / Institucionais.

• RH/ Setoriais.

• Treinamentos de execução de área.

• Treinamento externos. 

Novo horário para 
regime de turno

Desde o mês de maio de 2010, os 

colaboradores que trabalham em regime 

de turno na FSFX contam com uma nova 

tabela de horário. A tabela de três turnos 

foi eleita por eles próprios, por meio 

de votação, e aprovada pelo Sindicato 

dos Empregados em Estabelecimentos 

de Serviços de Saúde (SINDESS). A 

condução das negociações ocorreu com 

abertura e transparência.

Cerca de 1 mil colaboradores foram 

beneficiados com a nova proposta 

negociada com a participação do 

Ministério Público do Trabalho e 

Emprego (MTE). O ciclo da tabela de 

três turnos encerrou uma jornada em 

que os colaboradores trabalhavam numa 

sequência de seis dias no mesmo horário 

e outros seis em dois horários. 

Este assunto ainda faz parte da pauta de 

discussões dos grupos de trabalhos.

Treinamentos

2009 2010

161.507

9.848

141.893

8.799Número de colaboradores

Horas/homem

Descrição 

Reconhecimento e
Desenvolvimento de Pessoas
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Cuidando de pessoas... 
Cuidando de você

Com o objetivo de oferecer boas práticas 

e qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, a FSFX e a Usisaúde firmaram 

contrato com o SESI e implantaram 

o programa “Cuidando de pessoas... 

Cuidando de você”. A novidade teve 

início em dezembro de 2010.

 

O projeto consiste na realização de 

atividades dinâmicas e lúdicas, com 

temas relacionados à saúde, tais 

como atividade física, relacionamento 

saudável, comportamento preventivo 

e gerenciamento do estresse. São 

oferecidos cuidados corporais, quick 

massage e aulas de arteterapia (trabalhos 

manuais).

O horário selecionado pela FSFX e 

Usisaúde para oferecer as atividades foi 

das 10h às 14h, no intervalo de descanso 

dos colaboradores. 

Sessão de cuidados às colaboradoras da FSFX 
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Recrutamento Interno (RI)

Preocupada com a valorização de seus 

colaboradores, a Fundação priorizou a 

realização de Recrutamentos Internos (RI) 

para o preenchimento de vagas em seu 

quadro de pessoal. A forma de divulgação 

das vagas mudou a partir da solicitação 

dos próprios colaboradores durante os 

encontros “Entre a Gente”.

As oportunidades passaram a ser 

amplamente divulgadas por meio de 

e-mail da Comunicação Social e nos 

quadros de avisos. Os critérios para 

participação são:

• Estar há seis (6) meses no cargo atual.

• Não ter participado de RI há seis 

meses.

• Não participar de mais de um RI ao 

mesmo tempo.

• Cumprir um ano de carência, caso 

tenha sido reprovado em avaliação 

psicológica, e seis meses para avaliação de 

informática e técnica.

• Estar trabalhando no período de 

realização do RI.

Os Recrutamentos Internos (RI) são 

realizados de forma transparente e 

têm proporcionado aos colaboradores 

oportunidades de crescer 

profissionalmente. 

Em 2010, das 79 vagas 
abertas desde abril na FSFX, 
59 foram preenchidas pelos 
colaboradores da própria 
Instituição. No total, 661 
candidatos se inscreveram 
até novembro.

10, 20 e 30 anos

É a partir da alma, do coração, dos braços 

e da inteligência das pessoas que uma 

empresa alcança seus resultados. São 

elas que tomam decisões, produzem, 

estudam, aprendem e compartilham 

os conhecimentos que movem as 

engrenagens de uma instituição rumo aos 

resultados e ao sucesso.

Em reconhecimento à dedicação de seus 

colaboradores, a FSFX vai promover, a 

partir de 2011, um tipo de comemoração 

por tempo de efetivo exercício na 

Instituição. Ou seja, os colaboradores 

que completarem 10, 20, 30 ou 40 anos 

de trabalho na FSFX, sem ocorrência 

de desligamentos e retorno, são 

homenageados pela Instituição.

Reconhecimento e
Desenvolvimento de Pessoas
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Grupos de Trabalho

Alinhado à gestão participativa, em 2010, 

também foram criados dois grupos de 

trabalho formados por representantes das 

áreas de Enfermagem e Administração, 

eleitos pelos próprios colaboradores de 

cada setor de atuação, para participar 

da discussão de assuntos do interesse 

coletivo. Em parceria com colegas da área 

de Recursos Humanos, todas as dúvidas, 

questionamentos e solicitações dos 

colaboradores são discutidas e analisadas 

mais detalhadamente pela diretoria da 

Fundação.

Reunião entre diretores e grupos de trabalho - Enfermagem e Administração

Participação e envolvimento das pessoas
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Amigos da Comunicação

Instituída em 2010, a Assessoria 

de Comunicação Social também 

formou e capacitou um grupo de 

colaboradores para compor um comitê 

de comunicação interna, intitulado 

“Amigos da Comunicação”. No intuito de 

facilitar a multiplicação de informações 

nos diversos setores da Instituição, eles 

também levantam pautas para os veículos 

de comunicação interna, colhendo 

contribuições junto às áreas e sugerindo 

temas e formas de abordagem.

Programa de Formação 
Continuada do CSFX

O Programa de Formação Continuada 

de professores e da equipe técnico-

pedagógica do CSFX tem a intenção de 

fomentar o desenvolvimento pessoal, a 

partir do incentivo à qualificação de seus 

colaboradores, por meio da constante 

renovação. A partir do levantamento de 

necessidade de treinamento foi elaborado 

um cronograma que incluiu cursos 

Durante o ano 
de 2010, foram 
ministrados 
54 treinamentos, 
com total de 852 
participações

internos, programas de pós-graduação, 

participação em seminários, congressos e 

cursos extras, para os colaboradores. 

A programação foi desenvolvida e 

executada pelo pessoal do CSFX, 

somando-se à programação oferecida 

pelo Recursos Humanos da FSFX. 

Equipes de colaboradores do CSFX

Reconhecimento e
Desenvolvimento de Pessoas
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Serviço de Educação 
Permanente da Enfermagem

Com o objetivo de manter os 

colaboradores da equipe de Enfermagem 

sempre atualizados e atuando de 

forma padronizada, a FSFX criou o 

Serviço de Educação Permanente do 

HMC. O programa beneficiou quase 

1 mil colaboradores do Hospital, 

distribuídos pelos setores de Internação, 

Pronto-Socorro, UTI Adulto e Infantil, 

Centro Cirúrgico, Central de Material 

e Esterilização (CME), Consultórios, 

Hospital Dia, Logística, Hemoterapia e 

Diagnóstico por Imagem. 

O Serviço de Educação Permanente do 

HMC encontra-se instalado na sala do 

2° andar, juntamente com a Assessoria 

Técnica. Além da sala de treinamento, 

o Centro de Estudos, o Auditório e o 

próprio setor de atuação do funcionário 

(in loco) também são usados para 

ministrar os treinamentos.

Treinamentos realizados em 2010
Higiene do
 paciente

Duas horas, durante quatro dias (oito horas)

Higiene da 
cavidade oral

Uma hora, durante quatro dias (quatro horas)

Uma hora, durante seis dias (seis horas)

Duas horas, durante oito dias (16 horas)

Aspiração 
de tubo

RCP (Ressuscitação 
Cardiopulmonar)

Oito horas, durante quatro dias (32 horas)
Ambientalização no 

Centro Cirúrgico

Total: 66 horas de treinamento, iniciadas em outubro de 2010

Com a implantação do Serviço de 

Educação Permanente, a assistência ao 

paciente tem sido mais discutida, há 

suporte para implantação dos novos 

protocolos, testes de novos equipamentos. 

Também foi criado o projeto Lado a 

Lado, que consiste no apadrinhamento 

dos recém-admitidos pelos profissionais 

com maior experiência na Instituição.

Desde a implantação da Educação 

Permanente, 61 colaboradores foram 

treinados. 
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Voluntariado e humanização

Humanizar é agregar valores éticos, 

respeito e solidariedade à eficiência 

técnica e científica. É valorizar a vida 

humana e a cidadania, considerando as 

circunstâncias sociais, étnicas, educacionais 

e psíquicas que envolvem cada indivíduo. 

A humanização é uma forma de exercer 

o respeito ao ser humano, valor da FSFX.

 

Com o objetivo de otimizar a prática 

de ações dos voluntários, foi criado, 

em 2004, o Grupo de Voluntários 

de Humanização (GVH) da Usisaúde 

e Fundação São Francisco Xavier. As 

ações do GVH pretendem reforçar 

o voluntariado e a humanização nas 

atividades de rotina e outras, planejadas 

ao longo do ano.

As reuniões do grupo são realizadas 

periodicamente, com a finalidade de 

discutir cronogramas de ações locais 

e institucionais, sempre com o foco 

na promoção da educação, do bem-

estar social e da qualidade de vida de 

colaboradores e clientes externos.

 

Em 2010, cerca de 50 colaboradores 

foram responsáveis pela organização 

de eventos como Dia das Mães, Dia 

dos Pais, Domingueira das Crianças e 

o Dia da Humanização. Todos estes 

eventos promoveram atividades de 

entretenimento para colaboradores e 

seus familiares.

 

O GVH ainda promove, anualmente, 

o Dia V, em agosto. Em parceria com a 

Usiminas, os voluntários ainda integram as 

campanhas do agasalho, de arrecadação 

de brinquedos e a de Natal.

Criado em fevereiro de 2001, o Coral 

Fundação São Francisco Xavier é uma 

oportunidade dos colaboradores de todas 

as unidades da Fundação demonstrar seu 

dom e compor um coro misto de vozes 

masculinas e femininas. Atualmente, 

o Coral é formado por cerca de 35 

colaboradores da Fundação São Francisco 

Xavier, um grupo de pessoas que se 

reúne para cantar gêneros da música 

popular brasileira.

Reconhecimento e
Desenvolvimento de Pessoas
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Café Educacional

O Café Educacional foi um momento 

promovido pela FSFX e pela Usisaúde 

para reunir os gestores das instituições de 

ensino da região. No intuito de fortalecer 

o vínculo entre as instituições e avaliar 

possíveis parcerias, o encontro reuniu 

20 representantes de escolas técnicas, 

faculdades e universidades da região. 

Os participantes tiveram a oportunidade 

de conhecer um pouco mais sobre 

as unidades de negócio da FSFX, as 

características e a escolaridade dos 

colaboradores, entre outros aspectos. 

A FSFX possui ampla variedade de 

profissionais em todas as áreas, seja nas 

atividades-fim como a área assistencial, 

ou em setores de apoio, como hotelaria 

e manutenção. A intenção da Fundação 

é ampliar o programa de estágio, com a 

colaboração desses parceiros, e avaliar 

outras ações como a promoção do 

desenvolvimento científico, o fomento a 

projetos de pesquisa e os programas de 

qualificação. 

As instituições que participaram do 

encontro foram: Faculdade Pitágoras, 

Univaço, Escola Técnica JK, UNIPAC, 

Unileste, Escola Técnica Vale do Aço, 

Colégio Lúcia Casassanta, Colégio Padre 

de Man, Instituto Educacional Gonçalves 

Dias, Escola Pró-imagem, Escola Técnica 

de Formação Gerencial, SENAC e 

Faculdade Pereira de Freitas. 

Representantes de instituições de ensino do Vale do Aço.
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Gestão da
Assistência

O Hospital Márcio Cunha é um hospital geral com 486 leitos de internação, 

credenciado para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços 

nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, internação e serviços de diagnóstico. 

É referência da macrorregional Leste com 35 municípios e mais de 785 mil 

habitantes.  O corpo clínico possui 235 médicos divididos em 45 especialidades 

médicas.
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Durante um ano de profundas mudanças, 

a gestão da assistência mereceu atenção 

especial em 2010. O objetivo foi 

melhorar a qualidade do atendimento 

prestado ao cliente, valorizar os 

profissionais e atualizar os protocolos 

assistenciais, garantia de uma assistência 

adequada e integral aos pacientes.

Entre as ações desenvolvidas estão a 

ampliação do horário de atendimento 

nos consultórios, programas de educação 

continuada para os colaboradores da 

FSFX, modernização da radiologia, 

iniciativas de melhoria e humanização 

no acolhimento e atendimento, apoio 

à pesquisa científica e a promoção de 

vários eventos para atualização dos 

colaboradores. 

• Terapia Renal Substitutiva (Diálise) 

•  Alta Complexidade Cardiovascular (Cirurgia Cardíaca, Hemodinâmica e 

Implante de Marcapasso Cardíaco Permanente) 

• Tratamento Intensivo Tipo (Pediátrico e Neonatal e Adulto)

• Urgência e Emergência 

• Gestação de Alto Risco 

• Retirada de Órgão e Transplante de Rim 

• Alta Complexidade em Neurocirurgia  

• Alta Complexidade em Oncologia

Referências e credenciamentos 

Atualização dos profissionais assistenciais
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Assistência em Foco

Em conformidade com a nova política 

de gestão, a FSFX lançou um programa 

destinado à melhoria contínua da 

assistência prestada pelo HMC e pela 

operadora Usisaúde, o “Assistência em 

Foco”. 

O objetivo é padronizar as estruturas 

de atendimento ao cliente, alinhar as 

diretrizes assistenciais, disseminá-las e 

motivar a adesão dos profissionais aos 

protocolos das melhores práticas. Para 

isso, o programa aposta na valorização da 

atividade-fim e dos colaboradores e na 

intensificação do canal de comunicação 

com a Diretoria.

Os trabalhos são conduzidos por um 

comitê gestor de assistência, composto 

por integrantes das duas unidades do 

HMC e da Usisaúde. O comitê se 

reúne sistematicamente para identificar, 

determinar e avaliar ações de melhoria do 

desempenho dos indicadores. 

Dentre os próximos passos serão 

estabelecidos e implementados os novos 

protocolos e indicadores assistenciais:

Enfermeiras assistenciais do Centro Obstétrico

Gestão da 
Assistência
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1. Cirurgia de revascularização do 
miocárdio com circulação extracorpórea.
2. Implante de marca-passo CDI 
multissítio/ressincronizador e marca-passo 
câmera dupla.
3. Tratamento de aneurisma de aorta.
4. Cirurgia de troca valvar aórtica.
5. Tratamento da doença arterial 
obstrutiva periférica (via aberta e 
endovascular).
6. Tratamento da doença arterial 
carotídea (via aberta e endovascular).
7. Angioplastia de artéria coronária e 
artéria renal com implante de stent. 
farmacológico e convencional.
8. Traumatismo crânioencefálico.
9. Tratamento do acidente vascular 
cerebral hemorrágico e isquêmico.
10. Traumatismo raquimedular.
11. Cirurgia de revascularização do 
miocárdio com circulação extracorpórea.
12. Implante de marca-passo CDI 
multisítio/ressincronizador e Marca-passo 
câmara dupla.
13. Tratamento de aneurisma de aorta.
14. Cirurgia de troca valvar aórtica.
15. Tratamento da doença arterial 
obstrutiva periférica (via aberta e 
endovascular).
16. Tratamento da doença arterial 
carotídea (via aberta e endovascular).
17. Angioplastia de artéria coronária e 
artéria renal com implante de stent. 
farmacológico e convencional.
18. Traumatismo crânio-encefálico.
19. Tratamento do acidente vascular 
cerebral hemorrágico e isquêmico.
20. Traumatismo raquimedular.
21. Prostatavesiculectomia radical.
22. Gastroplastia: reintervenções e 
complicações.
23. Adenoamigdalectomia;
24. Septoplastia + Turbinectomia.
25. Timpanoplastia.
26. Sinusectomia.
27. Anestesia no transplante renal.

28. Anestesia na cirurgia bariátrica.
29. Anestesia em neurocirurgia.
30. Trauma-fratura de mandíbula.
31. Infecção – infecções de origem 
odontogênica – drenagem.
32. Deformidade dento facial: disjunção 
palatina.
33. Controle de varizes de hemorragia 
digestiva alta varicosa na cirrose hepática e 
controle da dilatação esofageana.
34. Controle de hemorragia digestiva alta 
secundária à úlcera péptica.
35. Gastroenterite aguda.
36. Protocolo de embolia pulmonar.
37. Insuficiência renal crônica dialítica.
38. Acesso vascular para tratamento 
dialítico.
39. Ruptura prematura de membrana.
40. Trabalho de parto prematuro.
41. Indicação de cesariana.
42. Uso de medicamentos: Levosimedan 
(Simdax).
43. Uso de medicamentos: Albumina.
44. Uso de medicamentos: Anfotericina B 
Lipossomal.
45. Uso de medicamentos: Complexo 
protrombínico.
46. Uso de medicamentos: 
imunoglobulina.
47. Uso de medicamentos: Infliximab 
(Remicade).
48. Uso de medicamentos: Etanercept 
(Enbrel).
49. Insuficiência cardíaca.
50. Fibrilação atrial.
51. Tratamento da asma.
52. Tratamento da dengue.
53. Dor torácica: Síndromes coronarianas 
agudas.
54. Doença hipertensiva específica da 
gravidez (DHEG).
55. Protocolo de sepse.
56. Assistência hospitalar ao neonato.
57. Cetoacidose diabética.
58. Indução ao trabalho de parto.
59. Trauma.

Lista dos Protocolos Revisados 
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PACS

Após a digitalização da radiologia e 

da mamografia, um novo sistema 

computadorizado de gerenciamento, 

armazenamento e comunicação de 

imagens médicas, denominado Picture 

Archiving and Communications System 

(PACS), foi implantado nas duas unidades 

do HMC, em 2010. Entre outras 

vantagens, a tecnologia permitirá que 

pacientes fiquem menos expostos à 

radiação de mamografias, ultrassonografias 

e radiografias, por exemplo. 

Por meio das ferramentas de 

processamento do software, o laudo 

médico também ficará mais consistente 

e ágil. É que o PACS oferece diversos 

recursos no momento da visualização dos 

exames como, por exemplo, ampliar a 

imagem por meio de zoom. 

Nove mil radiografias são realizadas 

por mês no HMC. Com o novo 

software, todas as imagens de exames 

geradas são capturadas e distribuídas via 

rede aos computadores dos diversos 

departamentos assistenciais do HMC. 

Atualmente 65% dos exames para 

diagnóstico por imagem, percentual 

referente aos clientes internados, são 

laudados e consultados pelos médicos 

apenas pelos computadores. Somente 

as imagens dos demais 35%, percentual 

referente aos clientes externos, ainda são 

impressas.

  

Com a nova tecnologia ainda será possível 

o envio das imagens médicas para outras 

instituições, viabilizando discussões dos 

resultados médicos também por outros 

profissionais situados em diferentes locais.

Também é possivel o acesso das imagens 

via web. 

A partir da digitalização da radiologia 

e mamografia, o HMC eliminou o 

uso de filmes, produtos químicos e a 

transformação da emulsão do filme em 

prata metálica. O HMC ainda eliminou o 

consumo de água utilizada no processo 

de revelação das películas.

As antigas películas foram substituídas por 

um tipo de material reciclável, semelhante 

ao das garrafas pet, onde são impressas as 

imagens dos exames. 

Tela do PACS

Agilidade, economia e 
responsabilidade ambiental

Gestão da 
Assistência
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Radiologia e 
mamografia digitais

Assim como a fotografia, que de uns 

anos para cá evoluiu em equipamentos 

e qualidade de imagem, a radiologia 

e a mamografia do HMC também se 

modernizaram. É que os convencionais 

aparelhos de raio x receberam 

computadores modernos, de última 

geração, que leem um tipo de material 

sensível à radiação (em substituição ao 

antigo filme que precisava ser revelado) e 

geram imagens digitais, em alta definição.  

Para os médicos, a principal vantagem da 

digitalização dos exames é a possibilidade 

de receber os resultados num dispositivo 

móvel de armazenamento e enviá-los a 

outras unidades de forma ágil, ampliando 

as possibilidades do desenvolvimento 

da telemedicina. Para os pacientes 

e os profissionais que realizam os 

exames, o benefício mais significativo 

é a possibilidade de dosar a carga de 

radiação, garantindo mais segurança ao 

processo, bem como a responsabilidade 

ambiental, com menor contaminação e 

poluição com agentes químicos usados na 

revelação. 

A digitalização também alcançou a 

mamografia do HMC. O mamógrafo 

foi trocado e recebeu o equipamento 

de digitalização de imagens. O novo 

equipamento é top de linha entre os 

modelos analógicos disponíveis no 

mercado, e de mais qualidade, de acordo 

com o Colégio Brasileiro de Radiologia. 

Aliado à digitalização das imagens, o 

novo mamógrafo proporciona melhora 

significativa na detecção de lesões, 

especialmente em mamas densas.

Digitalização dos exames de radiologia e mamografia
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Acolhimento e 
classificação de risco

Os Prontos-Socorros e as Unidades de 

Urgência existem para o atendimento 

rápido das situações de risco para a saúde. 

E quanto mais grave a situação clínica, 

mais rapidamente o paciente deve ser 

atendido. 

Por isso, o Pronto-Socorro do HMC 

vai passar por uma série de mudanças 

para melhor atender aos usuários. A 

primeira delas, realizada no início de 

2010, foi a adoção de um novo modelo 

de acolhimento e classificação de risco, 

praticado há mais de 10 anos no Brasil e 

adaptado à realidade do HMC.

Trata-se de um sistema de prioridades 

informatizado e baseado em protocolos 

clínicos que permite classificar a gravidade 

de cada paciente que recorre ao 

Pronto-Socorro. Esta classificação tem 

como objetivo atender, em primeiro 

lugar, os pacientes mais graves, e não 

necessariamente quem chega primeiro. 

Ao dar entrada no Pronto-Socorro, o 

paciente é acolhido e encaminhado à 

sala de classificação para avaliação pelo 

enfermeiro. Esta avaliação serve para 

atribuir a cor que corresponde ao grau 

de prioridade clínica no atendimento e 

ao tempo de espera recomendado até a 

primeira observação médica.

São cinco cores e cada uma representa 

um grau de prioridade recomendado para 

o paciente ser submetido ao atendimento 

médico.

Vermelha - prioridade emergente

Laranja - muito urgente

Amarela - urgente

Verde - pouco urgente

Azul - não urgente 

Gestão da 
Assistência
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Serviço de 
Controle de Infecção

Exercer o controle de infecção no 

ambiente hospitalar é uma exigência 

do Ministério da Saúde, atualizada com 

o passar do tempo. Na década de 

90, o controle deveria ser exercido a 

partir de uma comissão composta por 

representantes de todas as áreas do 

hospital. No HMC, esta comissão era 

formada por 24 membros dos setores 

administrativo e assistencial. 

A partir da nova determinação do 

Ministério da Saúde, o HMC criou 

o Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar. A comissão ainda existe e 

ganhou o reforço de mais dois médicos 

e dois enfermeiros. A partir do novo 

formato, o Serviço de Infecção Hospitalar 

passou a desenvolver ações periódicas 

para reduzir ou eliminar o risco de 

transmissão de infecção onde houver 

pacientes. 

Desde então, um grande esforço tem 

sido feito pela comissão no sentido de 

reduzir a taxa de infecção hospitalar 

e, consequentemente, o índice de 

mortalidade.

• campanhas de prevenção;

• programa de treinamento para novatos e reciclagem para demais colaboradores;

• adoção e divulgação de protocolos de serviço de controle de infecção baseados em 

padrões internacionais;

• validação de procedimentos de outras áreas com relação à prevenção de infecção;

• acompanhamento de pacientes com mais risco de adquirir infecção;

• notificação às áreas sobre a necessidade de transferência de paciente para isolamento 

e informação de qual tipo de isolamento;

• validação de receita médica de determinado grupo de antibióticos;

• reuniões mensais com a comissão de controle de infecção, abertas a qualquer 

colaborador da FSFX.

Entre as ações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar estão:

Taxa de Infecção 
Hospitalar Geral
2009 – 3,01
2010 – 2,96

Mortalidade Geral
2009 – 3,76
2010 – 3,64
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Posso ajudar?

Contribuir para o bem-estar dos 

pacientes e seus acompanhantes, 

melhorar a assistência prestada, promover 

atendimento digno e acolhedor e 

aperfeiçoar a dinâmica e o fluxo de 

atendimento hospitalar. Foi com estes 

objetivos que a FSFX e a Usisaúde 

implantaram o projeto “Posso ajudar?”. 

A dinâmica consiste em capacitar 

estudantes dos cursos de Pedagogia, 

Psicologia e Serviço Social para acolher e 

escutar os clientes do Hospital, pacientes 

e familiares em situações especiais. Eles 

identificam suas necessidades e informam 

sobre o funcionamento dos serviços 

hospitalares e direitos sociais

A iniciativa implantada no Hospital Márcio 

Cunha, em especial no Pronto-Socorro, 

na recepção principal e no Departamento 

Auxiliar de Diagnóstico, é uma parceria 

entre a Fundação São Francisco Xavier 

e Usisaúde e instituições de ensino da 

região: Centro Universitário do Leste 

de Minas Gerais (Unileste - MG)  e 

Universidade Presidente Antônio Carlos 

(UNIPAC).

Atendimento dinâmico por meio do projeto Posso Ajudar?

Gestão da 
Assistência
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Centro Obstétrico 

Por meio de Recrutamento Interno (RI), 

o Centro Obstétrico do HMC passou 

a contar com mais três enfermeiras 

para dar assistência às futuras mães no 

momento do trabalho de parto nas salas 

de preparo, durante 24 horas, coordenar 

a equipe de colaboradores de nível 

técnico e prestar auxílio no alojamento 

conjunto na maternidade.

A presença da enfermeira assistencial 

melhora, consideravelmente, a qualidade 

Partos
2009 – 6.132
2010 –  6.100

Outros atendimentos, como 
curetagens e pequenas cirurgias
2009 – 13.920
2010 – 14.101

do trabalho de parto, é referência para 

os técnicos de enfermagem e auxilia 

na definição da melhor conduta. Seu 

conhecimento contribui diretamente para 

segurança do parto na detecção precoce 

das complicações para uma assistência 

mais assertiva e eficaz. 

Taxas de cesarianas 2010

Jan

41,06

77,27

Fev

47,93

88,89

Mar

40,71

87

Abr

38,22

79,12

Mai

43,74

82,41

Jun

41,88

80,9

Jul

40,16

80,85

Ago

43,67

84,54

Set

45,5

87,36

Out

44,06

88,24

Nov

48,24

87,34

Dez

44,94

84,31

SUS

Convênio

Descrição 

Taxas de cesarianas 2009

Jan

43,84

81,69

Fev

41,8

81,25

Mar

39,77

75,61

Abr

41,89

76,19

Mai

42,21

71,05

Jun

45,72

79,71

Jul

43,49

81,01

Ago

45,56

86,67

Set

41,9

76,74

Out

47,53

84,71

Nov

44,39

80,9

Dez

48,18

88,51

SUS

Convênio

Descrição 

A estabilidade da taxa de parto cesáreo 

para as gestantes do SUS demonstra 

patamares aceitáveis para a maternidade 

do HMC, referência em gestação de alto 

risco. Em relação aos convênios, mesmo 

com todas as ações tomadas ao longo de 

2010, a taxa de parto cesáreo evidencia 

grande oportunidade de melhoria. 

Como forma de aprimorar a assistência 

à gestante foram planejadas medidas em 

conjunto com a operadora de planos de 

saúde, visando aprofundar a discussão 

da questão que passa por fatores sócio-

culturais, sensibilizar e integrar todos os 

atores envolvidos para obter êxito.
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Diálise

O Serviço de Transplante Renal do 

Hospital Márcio Cunha ocupa, hoje, uma

posição de destaque em Minas Gerais e 

está em segundo lugar no ranking mineiro 

na realização deste tipo de procedimento, 

de acordo com o Registro Brasileiro de 

Transplantes.

Em 2006, o MG Transplantes dividiu o 

Estado em seis regionais, entre elas a 

Regional Leste. O HMC é o único centro 

transplantador desta regional, atendendo 

pacientes de Teófilo Otoni, Governador 

Valadares, Caratinga, Manhuaçu e todo 

o Vale do Aço. A partir de então, os 

pacientes inscritos na Lista Metropolitana 

(Belo Horizonte) passaram a integrar 

essa lista regional, o que aumentou suas 

chances de encontrarem doadores. Dos 

221 transplantes já realizados no HMC 

desde 1992, 136 ocorreram após 2006.

Somente em 2010, foram realizados 33 
transplantes.

O Centro de Terapia Renal Substitutiva 

(CTRS) do HMC conta com equipe 

de médicos, enfermeiros, auxiliares de 

Enfermagem, psicólogo, nutricionista e 

assistente social capacitados para prestar 

as modalidades de diálise com qualidade 

e segurança.

Quase 250 pacientes passam 

semanalmente pelo CTRS do Hospital 

Márcio Cunha (HMC). Trata-se de 

Sala de Hemodiálise - Centro Terapia Renal Substitutiva

Gestão da 
Assistência
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Trabalho científico

• Comemoração do Dia Mundial da Alimentação.

• Orientação sobre possível concessão de benefícios junto à Previdência Social.

• Orientações nutricionais para elaborar cardápios livres de sódio 

e com paladar semelhante.

• Atendimento para as famílias e pacientes renais.

• Atividades para resgatar e elevar a autoestima dos pacientes.

O cirurgião cardiovascular do HMC e 

doutor em Ciências pelo Instituto do 

Coração de São Paulo (Incor), Jackson 

Brandão Lopes, apresentou, no primeiro 

semestre de 2010, o resultado de um 

trabalho desenvolvido em parceria entre a 

FSFX, o Incor São Paulo e a Faculdade de 

Medicina do Vale do Aço (Famevaço). 

O artigo científico “Sinergismo entre o 

fator de crescimento de queratinócitos e 

carboximetilquitosana reduz aderências 

pericárdicas pós-operatórias”, parte da 

tese de doutorado de Jackson Brandão, 

foi recentemente indicado para publicação 

na revista de maior impacto mundial 

na área de Cirurgia Cardiovascular e 

Torácica: a americana “Annals of Thoracic 

Surgery”. 

O texto trata da descoberta de uma 

composição farmacêutica que reduz a 

aderência de células durante o processo 

de regeneração pós-cirúrgica. O trabalho 

é inédito em nível mundial e pode 

beneficiar milhões de pessoas acometidas 

por doenças que precisam ser tratadas 

mais de uma vez em cirurgias. 

Ações promovidas pelo HMC em 2010 para tornar o ambiente 
mais acolhedor e humanizado 

pessoas que aguardam transplantes 

e precisam de sessões diárias de 

hemodiálise – processo de filtração do 

sangue que remove o excesso de líquido 

e metabólitos.

Sessões de hemodiálise
2009 – 32.448 
2010 – 32.750
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Eventos

• Jornada Cirúrgica

• Jornada de Atualização Obstétrica

• Curso de Assistência ao Parto

• Jornada de Humanização em Enfermagem

• XXVI Seminário Mineiro de Humanização e Pastoral da Saúde

• Prevenção de Infecção Hospitalar

• Semana da Enfermagem

• Semana da Amamentação

Performance operacional HMC

Aliado ao plano de expansão de vendas 

da Usisaúde e atento às políticas públicas 

de saúde, o Hospital Márcio Cunha 

busca o equilíbrio, aumenta o volume de 

atendimentos e cumpre suas metas de 

produção em quase todas as áreas. Para 

isso, utiliza das ferramentas de gestão 

da qualidade, custos e medicina baseada 

em evidências. Dessa forma, otimiza a 

utilização da sua capacidade instalada.

A melhora na performance operacional 

do HMC se deve, principalmente, aos 

seguintes fatores:

• Aumento de clientes Usisaúde. 

• Atendimento nos consultórios aos 

sábados. 

• Aumento do número de leitos de 

convênios.

Abertura da Semana da Amamentação

Gestão da 
Assistência
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Performance 
Operacional HMC

Descrição 2009 2010 Variação %

Exames de 
Patologia Clínica

Exames de Diagnóstico 
por Imagem

Consultas Ambulatoriais

Atendimentos no 
Pronto-Socorro 

Sessões de Hemodiálise

Internações

Atendimentos no 
Centro Obstétrico

Partos 

Cirurgias

Transfusões 

Transplantes Renais

232.336

898.047

88.230

32.448

31.336

20.052

6.132

14.662

9.780

41

238.206

937.301

88.335

32.750

31.763

20.201

6.100

15.215

9.661

33

2,53

4,37

0,12

0,93

1,36

0,74

-0,52

3,77

-1,22

-19,51

216.009 221.786 2,67

Principais 
indicadores 
assistenciais

Descrição 2009

Taxa de Ocupação - %

Média de Permanência 
dias / SUS

Média de Permanência 
dias / Convênios

2010

89,90

5,02

4,55

88,87

4,92

4,38

• Mesmo com a construção do 7º andar 

e ampliação do número de leitos, a 

taxa de ocupação dos leitos do Hospital 

Márcio Cunha permaneceu estável. 

• A redução da média de permanência 

se deve pelo melhor gerenciamento dos 

leitos pela equipe de profissionais do 

Hospital.

Os principais indicadores 

assistenciais encontram-

se alinhados às melhores 

instituições prestadoras 

de serviços de saúde do 

Brasil na sua categoria. Os 

resultados assistenciais, em 

2010, superaram as metas 

estabelecidas para o período.
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Laboratório de Patologia Clínica

Ampliação da coleta domiciliar

A partir do dia 1º de julho, o Laboratório 

de Patologia Clínica do HMC passou a 

contar com mais um carro para viabilizar 

a coleta de material para exames na 

residência do cliente. Esta forma de coleta 

garante mais conforto e comodidade para 

pacientes com limitações e dificuldades de 

locomoção.

Com dois veículos, o Laboratório ampliou 

seu potencial de atendimento para cerca 

de 300 coletas por mês. O serviço 

pode ser solicitado por telefone para 

atendimento em qualquer município do 

Vale do Aço. 

Gestão da 
Assistência
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Pessoal

• Criação do cargo de gestor único 

do Pronto-Socorro para unificação e 

melhoria dos processos.

• Ampliação da escala de plantão e 

prontidão na Clínica Ortopédica.

• Duplicação do número de médicos na 

Clínica Médica.

• Ampliação da equipe de enfermagem 

para cobrir o horário de descanso e 

agilizar as transferências para outros 

setores.

Informática

• Informatização dos processos de 

enfermagem e implantação da ficha de 

atendimento eletrônico.

• Informatização do controle de liberação 

de acompanhantes.

• Melhorias na tela de atendimento 

médico e de enfermagem, 

proporcionando a visualização direta e 

imediata dos dados dos pacientes clínicos, 

de acordo com a cor da classificação de 

risco.

Infraestrutura

• Transferência do serviço de Revisão 

Ortopédica, Tratamento de Clínica de 

Dor e Buco-maxilo para a Unidade II.

• Transferência dos procedimentos de 

retirada de pontos e curativos para o 

Ambulatório da Unidade I.

• Transferência das reduções ortopédicas 

Outras ações voltadas à 
Qualificação da Assistência

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto 
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e drenagem de abscessos infantis para o 

Centro Cirúrgico da Unidade I.

• Transferência de parte das internações 

externas do SUS para a Unidade II.

• Transferência do controle de visitantes, 

entrada e troca de acompanhantes de 

pacientes internados no Pronto-Socorro 

para o guichê de recepção de visitas.

• Transferência da Urgência Pediátrica 

para outra sala, distanciando as 

crianças do contato com pacientes 

politraumatizados.

• Adaptação de porta de acesso ao 

corredor principal do Pronto-Socorro 

com controle por vídeo-porteiro, 

evitando fluxos indevidos, inibindo as 

evasões.

• Alteração da porta de entrada do 

Pronto-Socorro, separando o fluxo de 

entrada e saída.

• Retirada do fluxo de suprimentos, 

roupas, logística e de pacientes de diálise 

do corredor principal do Pronto-Socorro, 

proporcionando mais espaço de trânsito 

interno, privacidade e controle dos 

pacientes.

• Adequação do espaço físico do setor 

para criação da sala para drenagem de 

abscessos próxima à sala de emergência.

• Ampliação da sala de Urgência Clínica, 

disponibilizando mais cinco pontos de 

atendimento simultâneos.

• Separação da sala de atendimento para 

pacientes classificados como “verde” e 

“amarelo” dos pacientes classificados 

como “laranja” e “vermelho”. 

Equipamentos

• Implantação de câmeras de vídeo.

• Reforma de quatro banheiros para 

pacientes e acompanhantes.

• Aquisição e instalação de três televisores 

no corredor de espera do atendimento.

• Implantação de sinal sonoro na sala 

de Urgência Pediátrica para sinalizar à 

equipe de enfermagem as ocorrências de 

situações de emergência.

• Modernização do parque tecnológico 

a partir da aquisição de dois 

eletrocardiógrafos. 

Outras melhorias

• Desenvolvimento do procedimento 

para atendimento de possíveis catástrofes 

no Hospital Márcio Cunha (Plano de 

Atendimento a Múltiplas Vítimas).

Gestão da 
Assistência
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O Programa de Bolsas de Estudo no 

Colégio São Francisco Xavier – Projeto 

Ser Mais: Educação – é destinado a 

crianças e jovens de famílias carentes da 

comunidade de Ipatinga. O objetivo é 

contribuir com a formação desses alunos 

e inserção no mercado de trabalho.

Os alunos são selecionados para estudar 

no Colégio São Francisco Xavier a 

partir de parceria com a Secretaria de 

Estado da Educação/Escolas Estaduais e 

Responsabilidade
Social

Bolsas Gratuidade CSFX

A Fundação São Francisco Xavier é uma instituição filantrópica e tem buscado aumentar 

a participação no mercado, manter a sustentabilidade e a competitividade, sem perder o 

foco da condição de Entidade Beneficente de Assistência Social na comunidade na qual se 

encontra inserida.

Secretaria Municipal de Educação/Escolas 

Municipais. Os alunos são contemplados 

com bolsa de estudo integral, renováveis 

a cada ano escolar. Em cada processo de 

renovação são observados os critérios 

estabelecidos e a legislação vigente. 

Além da mensalidade escolar gratuita, o 

programa inclui também o fornecimento 

de uniforme, livros didáticos, transporte e 

alimentação. 

Bolsistas 
gratuidade
2009 – 368
2010 – 413
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Responsabilidade
Social
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Durante sua trajetória, mais dos 60% 

de atendimentos e procedimentos do 

Hospital Márcio Cunha a pacientes do 

Vale do Aço e região Leste de Minas 

Gerais foram realizados por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2010, 

Atendimentos e 

Procedimentos SUS/

HMC - Ano 2010

Atendimento SUS

este percentual atingiu 67%. Ao todo, 

foram 408.699 atendimentos. Destacam-

se as altas complexidades, nas áreas 

de cardiologia, neurocirurgia, terapia 

intensiva, oncologia, transplante renal e 

terapia renal susbstitutiva.

Partos
5.066

Exames Complementares 
1.157

Atendimentos médico-ambulatoriais 
6.744

Atendimentos no Pronto-socorro 
22.888

Laboratório Patologia Clínica 
269.078

Laboratório Anatomia Patológica
7.390

Raio X 
40.092

Mamografia 
6.794

Tomografia
7.559

Ressonância Magnética 
389

Ultrassom
5.753

Endoscopia 
597

Hemodinâmica 
847

Eletrocardiograma 
4.760

Transfusões de sangue 
6.853

Sessões de Hemodiálise
27.996

Transplantes
33

Internações 
20.415 
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Saúde Suplementar

Há mais de 18 anos atuando no mercado 

de saúde suplementar, a Usisaúde é 

hoje uma das maiores operadoras de 

plano de saúde do estado de Minas 

Gerais. A Usisaúde oferece assistência 

médico-hospitalar e odontológica de 

alta qualidade, por meio de uma rede 

de atendimento ampla e qualificada, que 

conta com mais de 4 mil credenciados 

diretos e mais de 200 hospitais em Minas 

Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio 

Grande do Sul.

Além da rede própria, a operadora 

conta com atendimento por meio da 

Rede Abramge e Rede Filantrópica, para 

situações de urgência e emergência fora 

do domicílio do beneficiário. Por mês, a 

Usisaúde tem cerca de 1.465 internações, 

29.670 consultas, 65.280 exames e 

97.325 atendimentos ambulatoriais.

Qualidade e credibilidade fizeram da 

Usisaúde a primeira operadora de Minas 

Gerais a receber a Certificação ISO 9001, 

pela Det Norske Veritas (DNV) desde 

2005. A Usisaúde está regularmente 

registrada na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) pelo nº 33.995-4.
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Beneficiários da Usisaúde

2009 2010 Variação %

121.591 135.999 11,85

16.743 17.907 6,95

104.848 118.092 12,63

Total de beneficiários

Mercado

Usiminas

Descrição 

Novos Postos de 
Atendimento (Usisaúde)

Locais

Estruturação de dois postos de atendimento em 
Ipatinga, sendo um na Usiminas e outro na 

Usiminas Mecânica. Em SP, houve a implantação 
dos postos de atendimentos  em Cubatão, 

Guarulhos e Taubaté.

Sinistralidade

Saúde Usiminas

Fundo de Saúde 

Cosaúde

60,94%

97,00%

117,11%

65,43%

70,79%Pessoa Jurídica

GRUPO USIMINAS

Pessoa Física

MERCADO

• Indicador financeiro de utilização dos recursos de saúde. A sinistralidade significa a relação 

entre sinistros realizados e prêmio, ou seja, os custos sobre as receitas de uma operadora.

• Uma relação de sinistralidade recomendável é da ordem de até 75%, ou seja, os custos 

representarem até 75% da receita adquirida.

Nos postos de atendimento são 

prestadas informações e realizados 

serviços diversos como adesões, 

alterações cadastrais, solicitação de 

reembolso, guias de autorização 

de atendimento, detalhamento de 

despesas, informações sobre a rede 

credenciada, entrega de kits e cartões.

Saúde
Suplementar
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Vantagens e diferenciais

A Usisaúde tem produtos desenvolvidos 

para atender o segmento de pessoa 

física e jurídica em tudo o que se espera 

de um plano de saúde. A linha oferece 

diversidade de coberturas, abrangência 

da Rede Credenciada, composta por 

profissionais reconhecidos e centros 

de referência em todos os campos da 

Medicina, valorização do sistema de 

atendimento por meio de constantes 

investimentos em informatização e 

treinamento de pessoal especializado. 

Confira outras vantagens:

• Planos completos, que garantem a 

assistência nos segmentos ambulatorial 

e hospitalar com obstetrícia, cobertura 

de despesas relativas a consultas, 

exames simples e especiais, terapias, 

tratamentos ambulatoriais e internações 

clínicas ou cirúrgicas, conforme o rol de 

procedimentos médicos publicado pela 

ANS.

• Todos os produtos Usisaúde obedecem 

à legislação que regulamenta os planos de 

saúde.

• A operadora possui todas as garantias 

financeiras exigidas pelo órgão regulador 

(ANS).

• Acomodação em enfermaria ou 

apartamento.

• Atendimento nacional nos casos 

de urgência e emergência pela Rede 

Abramge (cerca de 300 operadoras de 

planos de saúde, 260 hospitais próprios, 

79 mil médicos credenciados e mais de 

290 mil leitos em todo o Brasil).

• Convênio com a Confederação das 

Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 

Entidades Filantrópicas (CMB).

• Atendimento aos beneficiários e rede 

credenciada qualificada.
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Promoção da Saúde

Cada vez mais, em todo o mundo, as 

pessoas começam a buscar e investir 

em promoção da saúde. Ela pode ser 

entendida como “a arte de ajudar as 

pessoas a mudar seu estilo de vida em 

direção a um estado ideal de saúde” 

(O’Donnel, 2001). Foi com este objetivo 

que a Usiminas, em parceria com a 

Usisaúde, lançou o Programa Atitude 

Rima com Saúde, com uma série de 

projetos com foco na saúde e qualidade 

de vida. Os objetivos do trabalho são 

promover a reeducação alimentar, o 

planejamento familiar, o incentivo à 

atividade física, o abandono do tabagismo, 

a saúde das gestantes e do coração, entre 

outros. 

O Programa também conta com portal 

de promoção da saúde na internet, 

com informações sobre os mitos da 

saúde, dicas de práticas saudáveis, blog 

e jogos interativos. O portal permite ao 

beneficiário se informar sobre os projetos.

Ao todo, são 12 projetos para os 

beneficiários Usisaúde, de todas as faixas 

etárias. O novo benefício do plano de 

saúde corporativo conta com o apoio 

de equipe multidisciplinar, formada por 

médicos, nutricionistas, enfermeiros, 

psicólogos, entre outros. 

Há ainda equipe de técnicos de 

enfermagem atuando no Call Center 

de Promoção da Saúde, facilitando o 

acesso dos beneficiários ao Programa. Em 

2010, foram realizadas 1.989 ligações e 

recebidos 737 contatos. 

Com embasamento científico e nas 

melhores práticas existentes, todos os 

projetos possuem metodologia específica 

visando o alcance de bons resultados. 

Tudo isso é feito por meio de abordagem 

diferenciada, com atividades lúdicas e 

dinâmicas, promovendo a interação entre 

os profissionais e os participantes.

Lançamento de Novos Planos

Saúde Usiminas

Implantados para os empredados das empresas Usiminas em março 
de 2010. A carteira do Saúde Usiminas alcançou  67.326 beneficiários em 
dezembro/10. Considerando o número de empregados das empresas 
Usiminas, a adesão foi de 88,99% até dezembro/10.

O plano Essencial destina-se aos empregados da Soluções Usiminas.
O índice de adesão foi de 98,15%.

Lançado em outubro de 2010. A estratégia de expansão dos planos de 
mercado (individual e coletivo) é voltada exclusivamente aos clientes 
do Vale do Aço, agregando valor aos atendimentos já realizados pelo 
Hospital Márcio Cunha.

Essencial

Ideal

Saúde
Suplementar
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Projeto Educar – Facilita o acesso dos 

beneficiários às informações qualificadas 

de saúde, favorecendo a prevenção 

primária de doenças, proteção e 

promoção da saúde.

Projeto Inspirar – Destinado aos 

beneficiários que desejam parar de fumar 

e levar uma vida mais saudável.

Projeto Equilibrar – Boa alimentação 

é essencial. O Projeto trabalha com foco 

na reeducação alimentar, incentivando 

e reforçando hábitos alimentares mais 

saudáveis para os beneficiários, em 

especial aqueles com sobrepeso ou 

obesidade.

Projeto Movimentar – Para ter uma 

boa saúde é preciso a prática de exercício 

físico regular. O objetivo desse Projeto é 

estimular os beneficiários a incorporarem 

esse hábito de maneira prazerosa, como 

uma das formas de obter uma vida mais 

saudável.

Projeto Antecipar – O objetivo 

do Projeto é orientar e incentivar os 

beneficiários sobre a importância de 

realizarem os exames preventivos de 

câncer de mama, colo de útero, próstata 

e intestino.

Os Projetos
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Projeto Transformar – O Projeto 

tem foco nos aspectos importantes, 

relacionados à saúde do adolescente, 

com objetivo de reduzir os principais 

problemas dessa faixa etária. Aborda 

temas como: sexualidade, alimentação 

saudável, atividade física, prevenção de 

gravidez, entre outros.

Projeto Compartilhar – Destinado 

aos beneficiários com idade igual ou 

superior a 60 anos. O Projeto tem como 

objetivo orientar sobre a importância da 

saúde em todos os sentidos e auxiliar 

na manutenção de um comportamento 

saudável e prazeroso.

Projeto Acompanhar – Destinado 

aos beneficiários com idade igual ou 

superior a 60 anos, com elevada 

dependência para a realização das 

atividades diárias, portadores de doenças 

crônicas e dificuldade de deslocamento 

para atendimento médico. O objetivo 

é orientar esses beneficiários e suas 

famílias no cuidado adequado à saúde, 

prevenindo complicações dessas doenças.

Saúde
Suplementar
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Projeto Cuidar – Destinado a auxiliar 

os beneficiários portadores de diabetes, 

hipertensão e doenças cardíacas, com 

o objetivo de diminuir as internações e 

reduzir as chances de complicações por 

essas doenças.

Projeto Buscar – O Projeto auxilia os 

beneficiários na melhoria da sua saúde 

mental. O objetivo é possibilitar melhor 

qualidade de vida e conquista do bem-

estar diário.

Projeto Gerar – Destinado às futuras 

mamães e os seus companheiros, oferece 

orientações sobre os cuidados com 

a gravidez e o recém-nascido, parto, 

amamentação e muito mais.

Projeto Respirar – Destinado às 

crianças de zero a 14 anos que possuem 

asma, bronquite ou que chiam. O 

objetivo é prevenir as crises e reduzir o 

risco de internações e complicações, por 

meio do controle adequado da doença, 

de orientações sobre cuidados com o 

ambiente da criança e uso correto de 

medicamentos.  

Projeto Planejar – O objetivo é 

orientar sobre a importância e quais 

as formas adequadas de planejamento 

familiar, permitindo ao casal escolher o 

melhor momento para a gravidez, além 

de facilitar o acesso ao aconselhamento 

médico individual.
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Adesões em 2010

Os projetos Gerar, Respirar e Planejar 

são oferecidos desde novembro para os 

empregados beneficiários das empresas 

Usiminas em Belo Horizonte, Ipatinga, 

Pouso Alegre, Itatiaiuçu, Cubatão e 

Vitória. 

Implantação da Promoção da Saúde

Lançamento do Programa “Atitude rima com Saúde nas empresas Usiminas 
(exceto Soluções Usiminas) e nas associações de aposentados (BH, Ipatinga e Santos).

Portal de Promoção 
da Saúde 

6.445 acessos. Média e acessos/dia: 109,24. Páginas visitadas por 
acesso: 45. Tempo médio por acesso em minutos: 10

737 ligações recebidas e 1989 ligações efetuadas

Projeto Gerar: 50 participantes
Projeto Planejar: 66 participantes
Projeto Respirar: 137 participantes
TOTAL DE PARTICIPANTES EM 2010: 253 participantes

Call Center de 
Promoção da saúde

Projetos de 2010

Ampliação da rede

Atualmente, a Usisaúde conta com 

uma rede de cerca de 250 hospitais, 

concentrados especialmente na região 

Sudeste e em Porto Alegre, na região Sul. 

Entre eles estão o Hospital Felício Rocho, 

em Belo Horizonte (MG); Incor, em São 

Paulo (SP); Casa de Saúde (SP); Hospital 

Santa Rita de Cássia, em Vitória (ES); 

Hospital São Lucas da PUC, em Porto 

Alegre. 

No primeiro semestre de 2010, a 

Usisaúde credenciou mais dois hospitais 

na região Leste de Minas: o Hospital Vital 

Brazil, em Timóteo, e o Hospital São 

Lucas, em Governador Valadares. Os dois 

Saúde
Suplementar
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novos credenciamentos vão beneficiar 

mais de 10 mil beneficiários, entre 

titulares e dependentes, que moram nos 

municípios e em outras cidades vizinhas, 

como Inhapim, Resplendor, Caratinga, 

entre outros. 

No Espírito Santo (ES), a Usisaúde ainda 

efetuou mais três credenciamentos: o São 

Bernardo Apart Hospital, em Colatina; 

o Hospital e Maternidade São Mateus; 

na cidade praiana de São Mateus, e o 

Hospital Vila Velha, em Vila Velha.

Somente na região de Pindamonhangaba, 

104 novos credenciados passaram a 

integrar o rol da rede credenciada da 

Usisaúde, além de novos credenciados 

em todas as regiões de atuação das 

empresas Usiminas, como:

Policlínica Resende Serviços Médicos LtdaResende

Associação Evangélica Beneficiente de CampinasCampinas

Hospital América LtdaMauá

Santa Casa de Misericórdia de PindamonhangabaPindamonhangaba

Hospital e Maternidade Brasil S/ASanto André

Clínica São José LtdaSão José dos Campos

Hospital São Lucas de Taubaté SC LtdaTaubaté

Sociedade Beneficente São CamiloTaubaté

Tomografia Computadorizada Corpore Sano LtdaGovernador Valadares

Maxsaúde Especialidades MédicasItaúna

Clínica Médica João Paulo IIPouso Alegre

Prolife Servicos Médicos LtdaPouso Alegre

Disono Distúrbios do Sono Ltda.Pouso Alegre

Consultório  Médico Beraldo Ferreira & Cia LtdaPouso Alegre

Cardioclin LtdaPouso Alegre

Cardioclínica LtdaPouso Alegre

Clínica São Camilo S/C LtdaTimóteo

Sociedade Beneficiente São CamiloTimóteo

Llg Clínica Médica LtdaCanoas

Umanita Serviços Médicos Sociedade Simples LtdaCanoas

Núcleo de Otorrino de Ipatinga LtdaIpatinga
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Ampliação da rede credenciada no Brasil

842 novos credenciados,sendo 99 em Minas Gerais, 720 em são Paulo, 10
no Espirito Santo, 8 no Rio Grande do Sul, 4 no Rio de Janeiro e 1 em Goiás

2010

Credenciados 
por região

Estado Quantidade

1.872

 374

2.051

162

Minas Gerais 

Espírito Santo

São Paulo 

Rio Grande do Sul

Total – 4.459 

Em 2010, em virtude da expansão da 
operadora e dos novos beneficiários das 
empresas Usiminas, houve um aumento 
expressivo da rede credenciada em todo 
o Brasil.

Saúde
Suplementar
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Novos leitos

A partir da conclusão das obras no 

7º andar da Unidade I do HMC, em 

setembro, a Unidade II, que até então 

só atendia usuários do SUS, obteve 

investimentos para receber os clientes 

da Usisaúde. Na área de internação, 18 

leitos de enfermaria e 10 apartamentos 

foram disponibilizados para o 

atendimento de pacientes da Usisaúde. 

Para receber os novos leitos, as 

enfermarias foram reestruturadas 

e passaram a contar com telefone, 

frigobar, aparelho de TV e um espaço 

de convivência para os acompanhantes, 

entre outras comodidades. 

Leito de apartamento Unidade II

Leito de enfermaria Unidade II
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Internação

2009 2010 Variação %

9.906 11.932 20,45

7.041 7.370 4,67

16.947 19.302 13,90

HMC

REDE CREDENCIADA 

TOTAL

Descrição 

índice 14,85%

Consulta

2009 2010 Variação %

104.371 128.696 23,31

224942 254.224 13,02

329.313 382.920 16,28

HMC

REDE CREDENCIADA 

TOTAL

Descrição 

índice 2,95 consultas/beneficiário/ano

Exame

2009 2010 Variação %

271.250 329.459 21,46

445.844 512.706 15,00

717.094 842.165 17,44

HMC

REDE CREDENCIADA 

TOTAL

Descrição 

índice 6,48 exames/beneficiário/ano

Em 2010 ocorreram 19.302 internações, havendo um aumento de 13,90 %, em relação a 2009; o índice de 
internações foi 14,85%, compatível com o perfil da carteira da Operadora.

Em 2010, houve um aumento de 16,28% no número de consultas em relação a 2009, totalizando 382.920 
consultas. Resultado: 2,95 consultas por beneficiário por ano, índice muito próximo ao preconizado pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) - 3 consultas / beneficiário / ano. 

Aumento de 17,44% no número de exames em relação a 2009, totalizando 842.165 exames. Resultado: 6,48 
exames por beneficiário e 2,20 exames por consulta, índice comparado aos divulgados pela ANS para o mercado 
da Saúde Suplementar (2 a 3 exames / consulta).

Saúde
Suplementar
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Call Center - Usisaúde

Além do atendimento presencial nas 

unidades, o cliente conta também com 

o Call Center, que atende 24 horas, sete 

dias por semana, por meio do 0800-

283-0040. O Serviço de Orientação 

ao Cliente coloca à disposição dos 

beneficiários um serviço de liberação de 

senhas por telefone, para a realização 

de procedimentos que necessitem de 

autorização prévia, como é o caso de 

internações e de alguns exames de alta 

complexidade.

Conheça alguns indicadores:

• 87% das ligações do Call Center com 

tempo de espera para atendimento de 

até 20 segundos.

• 1,62% de reclamações a cada 5.000 

usuários.

• 95,6% de satisfação de clientes 

(média histórica dos últimos cinco 

anos).

Nota: em 2011, será implantada nova metodologia para realização da pesquisa de satisfação do cliente.

Nível de satisfação 
dos Clientes

2009
Pesquisa realizada em março/2009: 
96,64% e setembro/2009: 98,16%

Pesquisa realizada em março/2010: 
95,14% e setembro: 95,49%

2010

Níveis de ligações 
no Call Center

2009 86% das ligações atendidas

84% das ligações atendidas 2010

Call Center - Usisaúde
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Saúde Bucal

O Centro de Odontologia Integrada 

(COI), fundado em 1981, nasceu com a 

missão de promover a saúde bucal dos 

empregados das empresas do Grupo 

Usiminas e seus dependentes. Em pouco 

tempo, consolidou-se como instituição de 

sucesso na autogestão em Saúde Bucal, 

ao superar, com 15 anos de antecedência, 

as metas globais preconizadas para 2010, 

pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de controle da cárie dental em 

crianças. 

A estratégia de atendimento, em 

constante atualização, é baseada num 

modelo de atenção biopsicossocial, com 

objetivo de reduzir os problemas de 

saúde bucal que afetam a qualidade de 

vida das pessoas. Atualmente, a equipe 

é composta por 45 cirurgiões dentistas, 

20 técnicas em Saúde Bucal, 47 auxiliares 

em Saúde Bucal e colaboradores da área 

administrativa. 
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Foco na Saúde Bucal

Desde 1987, ano de implantação da 

Clínica de Promoção da Saúde Bucal, 

todo o atendimento foi direcionado para:

• controle da lesão, com o objetivo de 

reduzir o impacto da cárie instalada e sua 

recorrência.

• controle da doença, por meio de 

educação em saúde bucal para crianças, 

pais e responsáveis, com o objetivo de 

despertar na comunidade a importância 

do autocuidado com a saúde.

Como fruto das medidas implantadas ao 

longo dos cinco primeiros anos, houve 

redução significativa no incremento 

de cárie em crianças e adolescentes, 

favorecendo a inclusão de todos os 

adultos no controle preventivo a partir de 

1999. Tal medida significou grande avanço 

no controle epidemiológico do COI, 

enquanto no restante do país as iniciativas 

para a melhoria das condições de saúde 

bucal da população encontravam-se 

estagnadas na faixa etária escolar.

Contudo, o avanço no controle 

epidemiológico apontou a necessidade 

premente de medidas de prevenção das 

doenças gengivais em adultos. Assim, 

duas novas prioridades tornaram-se alvo 

no planejamento em saúde do COI: 

o aprimoramento técnico-científico 

da equipe clínica – visando capacitá-la 

para a realização de tratamentos mais 

complexos; e a criação da Clínica de 

Especialidades – para a oferta de serviços 

especializados de média complexidade.

Promoção da saúde bucal
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Novos Serviços 
Odontológicos

Em 2010, o COI passou a contar com 

novos serviços: o lançamento do plano 

de saúde Usiodonto, em conjunto com 

a Usisaúde; a parceria firmada com a 

AAPI; e a gestão odontológica em Belo 

Horizonte, Cubatão e Porto Alegre. 

O COI ainda recebeu a implantação 

da Clínica de Alta Complexidade, com 

oferta de atendimentos em Ortodontia, 

Implantodontia e Prótese Sobre Implante. 

Os serviços foram inseridos para atender 

às solicitações dos beneficiários e ampliar 

a integralidade da atenção odontológica 

disponível. Cerca de 1.160 clientes foram 

cadastrados para a primeira consulta com 

o ortodontista e outros 650 clientes para 

planejamento do implante em 2010.

Centro de Odontologia Integrada - COI

Saúde
Bucal
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Unidades de atendimento

O COI é responsável pela assistência 

odontológica a aproximadamente 51.200 

pessoas nas áreas da prevenção, atenção 

básica, estética dental, odontopediatria, 

prótese, periodontia, cirurgia, endodontia 

e oclusão. 

Além da clínica sede, localizada no bairro 

Horto, em Ipatinga (MG), o COI conta 

com outras unidades de atendimento 

localizadas na área interna do HMC, 

Associação dos Aposentados (AAPI), 

área industrial da Usina de Ipatinga, Sede 

Usiminas (BH), área industrial da Usiminas 

Mecânica (Ipatinga), área industrial da 

Usina de Cubatão (SP), área industrial 

da Soluções Usiminas Porto Alegre (RS), 

entre outras, totalizando 46 unidades 

odontológicas.

Ampliação da base de clientes (número de vidas)

30.565

Dezembro - 09

Dezembro - 10

51.205

Em 2010, após a implantação do plano odontológico 
Usiodonto, o COI aumentou sua base de clientes em 
20.640 vidas, ampliando seus negócios para outras a da 
Usiminas.

Implantodontia

Ortodontia

Clínica de alta complexidade
(clientes inscritos para atendimento)

648

1.160

A implantação das novas especialidades atendeu às 
necessidades dos clientes apontadas nos últimos 
levantamentos epidemiológicos. A ortodontia tem 
apresentado expressivo crescimento.

Em 2010, após a implantação do plano odontológico 
Usiodonto, o COI aumentou o número de unidades de 
atendimento odontológico em 24%, fruto da ampliação 
para outras plantas da Usiminas.

Ampliação da capacidade instalada

31

Ano 2009

Ano 2010

46

Consultas realizadas 
(preventivas e restauradoras) 
85.633
Tratamentos concluídos 
(altas parciais e finais) 
33.042, sendo 16.555 
tratamentos finais



FSFX         Relatório de Gestão 2010

81



FSFX         Relatório de Gestão 2010

82

Educação

Sete anos antes da criação da FSFX, o 

Colégio São Francisco Xavier (CSFX), 

inaugurado em 1962, já sinalizava os 

padrões de excelência e de qualidade na 

prestação de serviços à comunidade do 

Vale do Aço. Hoje, há mais de 40 anos 

promovendo a formação educacional de 

crianças e adolescentes, o CSFX renova-

se continuamente, mantendo-se fiel à 

filosofia de oferecer sempre o melhor 

padrão de ensino e de educação. 

Para tornar real sua proposta, o CSFX 

investe em atividades integradas, aliando 

cultura, esporte, lazer, arte e civismo, 

por meio de tarefas que incentivam o 

trabalho cooperativo e o espírito de 

liderança. Desenvolvendo essas áreas, 

o CSFX estimula o aluno a exercitar sua 

criatividade, além de ampliar sua visão de 

cidadania e sua capacidade de trabalhar 

em equipe. 

O Colégio teve certificado o seu Sistema 

de Gestão da Qualidade para Escola de 

Educação Básica, Ensino Fundamental 

e Médio, de acordo com as Normas 

ISO, desde 1997. O educandário 
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Educação
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MBA

O curso de Master of Business 

Administration (MBA) em Gestão das 

Organizações em Saúde – voltado para 

profissionais das áreas de saúde, sociais e 

humanas – é uma parceria entre o CSFX 

e a Faculdade de Ciências Médicas de 

Minas Gerais/Fundação Educacional Lucas 

Machado (Feluma).

Entre as matérias abordadas estão 

“Gestão de Pessoas em Saúde”, “Finanças 

Aplicadas à Saúde” e “Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social”. Das 420 horas/

aula, 360 são a distância e as demais 

presenciais, na unidade do Cariru.

• Implantação de cursos técnicos (Análises Clínicas e Enfermagem)

2º semestre/2010 – 88 alunos.

• Aulas de Inglês e Espanhol para a Comunidade em parceria com o Greenwich, 

escola de idiomas de Belo Horizonte – 263 alunos.

• MBA – Gestão das Organizações em Saúde, em parceria com a Faculdade 

de Ciências Médicas/ Fundação Educacional Lucas Machado – 46 alunos.

Novos negócios em 2010

dispõe de uma área de 40 mil m² que 

inclui laboratórios de ciências e de 

informática educacional, biblioteca, 

quadras poliesportivas, campo de futebol 

e anfiteatro. Todo o espaço físico é 

totalmente acessível aos alunos, que o 

aproveitam inteiramente.   

Aula Inaugural MBA Gestão das Organizações em Saúde
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À frente da coordenação do curso 

estão o diretor do HMC e de Relações 

Institucionais da Federação das Santas 

Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas 

Gerais (Federassantas), José Carlos 

de Carvalho Gallinari; o professor da 

Faculdade de Medicina do Vale do Aço 

(Famevaço), tutor do Plano Diretor da 

Atenção Primária em Saúde da SES/ESP/

MG e consultor do Sistema Avançado de 

Informação em Saúde (SAIS) da Fundação 

Israel Pinheiro, Vinícius Lana Ferreira; 

Maria Emi, pediatra, especialista em 

Saúde Pública e Consultora de Sistemas 

de Saúde; e Helidélia de Oliveira Lima, 

subsecretária de Políticas e Ações de 

Saúde do Governo de Minas Gerais.

Inglês e Espanhol

As aulas de inglês e de espanhol, abertas 

para toda a comunidade, foram também 

novidades do CSFX. A iniciativa é uma 

parceria entre a instituição e o Greenwich 

Schools, escola de idiomas de Belo 

Horizonte. Os professores e a equipe 

administrativa do CSFX foram capacitados 

pelos profissionais da Greenwich para 

ensinar outros idiomas com a mesma 

excelência das demais áreas da educação.

Pré-vestibular

Desde o final de 2010, o CSFX passou 

a oferecer o chamado “Reta Final”, um 

tipo de curso preparatório para a segunda 

etapa do vestibular da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Parceria do CSFX com o Greenwich Schools  para cursos de inglês e espanhol 

Educação
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Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), em parceria com o Soma, de Belo 

Horizonte. A partir deste convênio, os 

alunos podem utilizar o material didático 

do pré-vestibular e participar dos “aulões” 

no Colégio.

O CSFX também prepara um programa 

especial para aqueles que apresentam 

média superior a 80%. Os alunos 

com “altas habilidades” contam com 

momentos exclusivos de dedicação às 

áreas de estudo pelas quais têm interesse. 

O projeto está alinhado à proposta 

pedagógica do novo Exame Nacional de 

Ensino Médio (Enem). 

Educação Infantil

Para atender à demanda da Educação 

Infantil, com a implantação do Maternal 

II e III, o CSFX iniciou, no final de 

2010, as obras de construção de um 

espaço específico para as crianças 

desse segmento. O espaço é destinado 

exclusivamente às crianças da faixa etária 

de dois a cinco anos e conta com salas de 

aulas climatizadas, mobiliário e brinquedos 

alinhados à proposta pedagógica da 

Educação Infantil.

CSFX Integral

Aulas de natação para os alunos do CSFX Integral
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Para proporcionar educação mais 

abrangente, o CSFX disponibilizou aos 

alunos e suas famílias um novo programa 

para facilitar o acompanhamento das 

tarefas escolares, trabalhos, atividades 

de fixação e orientações aos estudos: o 

CSFX Integral. 

Os alunos do programa permanecem 

na escola das 7h15 às 17h15 e, após as 

aulas normais, desenvolvem atividades 

esportivas, artes plásticas e cênicas, 

música, aprofundam-se em estudo de 

línguas estrangeiras e atividades culturais.

Eventos e Projetos

Projeto Xerimbabo Júnior 

O Projeto Xerimbabo, iniciativa da 

Usiminas que se destaca como uma 

das maiores exposições de educação 

ambiental do Brasil, é trabalhado com os 

alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 

no CSFX em sala de aula. Após a visita 

ao Centro de Biodiversidade da Usiminas 

(Cebus), onde o Projeto Xerimbabo é 

montado, as crianças e os professores 

definem um tema semelhante para 

elaborar o Projeto Xerimbabo Júnior, que 

este ano chegou à 10ª edição. 

Semana das Profissões

Para auxiliar os alunos do Ensino Médio 

na difícil escolha das profissões, o CSFX 

promoveu a Semana das Profissões. 

Durante uma semana, no mês de 

setembro, os estudantes receberam 

orientações, tiveram a oportunidade 

de obter experiências voltadas para 

diversas profissões por meio de palestras, 

seminários, entrevistas com profissionais 

das diversas áreas de formação superior 

que se destacam em sua profissão.

Aula de informática

Educação
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Desatando nós e fazendo laços 

O projeto “Desatando nós e fazendo 

laços” é uma iniciativa que objetiva 

otimizar o nível de satisfação dos 

clientes internos e externos, por meio 

da realização de atividades com foco na 

humanização, motivação e socialização. 

Entre as atividades realizadas em 2010 

estiveram a Festa da Família, Festa Junina, 

Festa Julina Solidária, participação das 

crianças e jovens do CSFX em atividades 

da Igreja Sagrado Coração de Jesus, 

Acústico, Luau, Hora Cívica, Semana das 

Profissões, Aluno Nota 10, entre outras.

Cursos de pequena duração

São cursos com foco além da formação 

acadêmica, incluindo o desenvolvimento 

pessoal dos estudantes. Foram três os 

cursos oferecidos: “A arte de falar em 

público”, “Vou-me embora, e agora” 

e “Empreendedorismo e liderança 

para jovens”. Num deles, “Vou-me 

embora, e agora”, os jovens recebem 

até orientações sobre culinária e 

comportamento em repúblicas estudantis. 

Mostra de Ciências Aplicadas

Durante a V Mostra de Ciências Aplicadas 

– Ipatinga Sustentável 2050, os alunos do 

9º ano apresentaram projetos realizados 

sobre os temas: paisagismo e urbanismo, 

transporte, trânsito e tráfego, tratamento 

de resíduos e recursos naturais. Todos os 

trabalhos foram voltados para a realidade 

da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Bolsas de estudo 

para alunos novatos

Com o objetivo de reconhecer o talento 

daqueles que sonham em estudar numa 

escola de ponta e se esforçam para se 

destacar desde o teste de seleção, o 

Colégio São Francisco Xavier (CSFX) 

oferece mais um diferencial: um 

programa anual de bolsas de estudo para 

alunos novatos.

Para participar, o aluno precisa ter 

realizado o teste de seleção. Os 

descontos têm validade de um ano, 

podem ser de 10%, 15% ou 25% e 

não são cumulativos. Caso o aluno seja 

contemplado com outra bolsa, será 

considerado o maior desconto.

O programa teve início em 1999 e 

contemplou 413 alunos em 2010.

Bolsas de estudo da Usiminas

Comprometida com a democratização 

do acesso ao ensino e consciente 

da importância da educação para o 

crescimento pessoal e profissional, a 

Usiminas disponibiliza um programa de 

bolsa de estudo no CSFX. Desde 2009, 

os dependentes de empregados da 

Usiminas podem concorrer a bolsas de 

estudo que garantem um desconto de 

85% nas mensalidades. 
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Acústico do 3º ano
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Bolsas de estudo

2009 2010

2.475

OBS: Bolsistas Usiminas - Número de alunos que passaram pelo programa. 
Número de alunos (geral): situação ao final do ano letivo.

2.665

523 571

Número de alunos

Bolsistas Usiminas

Descrição 

O índice de aprovação do Colégio São Francisco 
Xavier (CSFX) foi de 83% em  escolas federais.

A iniciativa faz parte da nova política de 

investimentos sociais da Usiminas. Suas 

premissas são a democratização do 

acesso à educação, à cultura, ao esporte 

e ao lazer e o direcionamento prioritário 

das ações para as comunidades das 

regiões onde a empresa atua. Em 2010, o 

programa contemplou 571 dependentes 

de empregados. 

Nossas pessoas, nossa essência

O evento “Nossas pessoas, nossa 

essência” tem como principal objetivo 

comunicar aos colaboradores da 

escola as metas estabelecidas, os 

resultados alcançados e envolvê-los no 

acompanhamento do Sistema de Gestão 

da Qualidade do CSFX. O evento 

contempla também o Programa de 

Aperfeiçoamento da Qualidade (PAQ).
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Segurança do Trabalho 
e Saúde Ocupacional

A iniciativa para viabilizar o Serviço 

de Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional nasceu em novembro de 

2003, depois de um estudo técnico-

econômico coordenado pela Usiminas, 

em conjunto com a FSFX. O projeto teve 

Novos parceiros

Desde a segunda quinzena de dezembro 

de 2009, o Serviço de Segurança do 

Trabalho e Saúde Ocupacional iniciou 

um novo negócio: a prestação de 

serviços especializados de Segurança do 

Trabalho para a Gerência de Segurança da 

ArcelorMittal Inox Brasil S/A, em Timóteo 

(MG), e acompanhamento/fiscalização 

de obras de investimentos e reformas 

(RCO). A execução do contrato será 

realizada até dezembro de 2011.

O efetivo atual do contrato é composto 

de dois engenheiros e 15 técnicos de 

segurança do trabalho. Atualmente, 

encontra-se em negociação o termo 

aditivo para reajuste do valor contratual 

para 2011, com adequação dos custos 

aos níveis do mercado regional.

Em janeiro de 2010, o Serviço de 
Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional assessorava 36 
empresas contratadas pela Usina de 
Ipatinga. No final do ano, o número 
havia evoluído 27,8%, contabilizando 
a assessoria a 46 empresas 
contratadas.

início em agosto de 2005, e a implantação 

do Serviço de Segurança do Trabalho e 

Saúde Ocupacional, com funcionamento 

pleno de suas atividades, ocorreu em 

janeiro de 2006.
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Treinamento em Segurança, 
Higiene e Saúde Ocupacional

Em julho de 2010, foram disponibilizadas 

duas salas de treinamento, totalizando 

150 lugares para treinandos. Durante 

o ano de 2010, foram ministrados 

211.056 HHT (Homem/Hora Treinado) 

para 49.155 empregados de empresas 

contratadas. Em dezembro de 2010, 

mais uma sala com capacidade para 50 

treinandos foi disponibilizada. 

PACS
O Serviço de Segurança do Trabalho e 

Saúde Ocupacional ainda será beneficiado 

pelo novo sistema computadorizado 

de gerenciamento, armazenamento 

e comunicação de imagens médicas, 

denominado Picture Archiving and 

Communications System (PACS). Até 

o final de 2010, o PACS encontrava-

se em fase de implantação no Serviço 

de Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional.

Aplicação das normas de segurança
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Saúde e segurança 
do colaborador

A saúde e a segurança dos colaboradores 

da Usisaúde e da FSFX são tão 

importantes quanto a qualidade dos 

serviços oferecidos e a satisfação 

dos nossos clientes. É por isso que, 

anualmente, a Instituição promove uma 

série de ações para reforçar a importância 

do comportamento analítico e preventivo 

no trajeto até o trabalho, nas ações do dia 

a dia, em casa e nos momentos de lazer. 

Em 2010, as Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) de 

cada Unidade de Negócio da FSFX 

promoveram a divulgação de orientações 

para aproveitar o feriado do carnaval 

em segurança. O dia 27 de julho, Dia 

Nacional da Prevenção de Acidentes 

de Trabalho, também foi marcado pelo 

reforço à importância de respeitar as 

regras de segurança. 

A Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho (SIPAT) foi 

realizada de forma descentralizada, 

com diferentes ações em cada Unidade 

de Negócio, para levar orientações ao 

maior número de colaboradores. O 

evento abordou temas como “Acidentes 

de Trânsito”, a apresentação dos 

Programas de Prevenção à Saúde da 

Usisaúde (Atitude Rima com Saúde), 

ergonomia, saúde mental no trabalho 

e prevenção de riscos biológicos para a 

equipe de Odontologia. A SIPAT 2010 foi 

encerrada com a apresentação do quadro 

humorístico “CQC da Prevenção”. 

CQC da Prevenção - SIPAT 2010

Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional
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Orçamento
e Finanças

A FSFX (CSFX, HMC, COI e SESMT) e a 

operadora Usisaúde registraram resultado 

operacional consolidado de R$ 28,6 

milhões (margem operacional de 7,9%) 

e Ebitda de R$ 36,7 milhões (margem 

Ebitda de 10,1%). Comparados aos 

resultados de 2009 (veja tabela a seguir), 

os números revelam evolução de 118% 

no resultado operacional e 89,2% no 

Ebitda.

Após evidenciar os valores consolidados 

do Demonstrativo do Resultado, serão 

apresentadas as metas e a execução dos 

resultados operacionais, assim como 

as considerações relativas às variações 

das receitas e despesas da FSFX e da 

Usisaúde de 2009 e 2010.  

Resultado (R$ mm) e 
Margem 0peracional (%)

13.1

11,3

1,8

28,6

7,86%

FSFX

FSFX COM
USISAÚDE

USISAÚDE

4,20%

2009 2010

22,2

6,4

Resultado (R$ mm) e 
Margem Ebitda (%)

19,4

11,5

7,9

36,7

10,10%

6,25

2009 2010

22,3

14,4

FSFX

FSFX COM
USISAÚDE

USISAÚDE
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Demonstrativo Resultado do Exercício 2009 e 2010

2009 2010

310.519 363.562 53.043 17.08%

-282.342 -319.455 -37.113 13,14%

28.178 44.107 15.930 56,53%

-15.123 -15.529 -406 2,69%

13.055 28.578 15.523 118,9%

6.118 8.319 2.201 35,97%

19.173 36.897 17.724 92,44%

19.416 36.721 17.305 89,1%

(+) Receitas Operacionais Líquidas

(-) Custos dos Serviços Prestados

= Resultado Operacional Bruto

(+) Resultado Não Operacional

= Resultado Líquido no Período

EBITDA

= Resultado Operacional

(-) Despesas Administrativas  e Comerciais

DRE
Variação

R$ %

Receitas 
Operacionais Líquidas
Na visão consolidada, as Receitas 

Operacionais Líquidas da FSFX e da 

Usisaúde, em 2010, totalizaram R$ 

363,6 milhões, 17% superior em 

relação a 2009. Deste total, 52,4% são 

Nota² = CONVÊNIOS = (Usisaúde; Vitae; Vale do Rio Doce; Cemig; Unimed; Copasa; Cenibra; Banco do Brasil e outros); USIMINAS 
(Coparticipação Planos de Saúde Suplementar e Odontológico; Bolsas CSFX; Contratos Medicina Ambulatorial, Ocupacional e de Logistica); 
PARTICULARES (Mensalidades Planos de Saúde Mercado; Mensalidades CSFX; Atendimentos Odontologicos Fora do ROL ANS; Internações 
e atendimentos ambulatoriais HMC; Contrato Segurança e Medicina do Trabalho);SUS (Internações cirurgias e atendimentos Ambulatoriais pelo 
Sistema Único de Saúde); FUNDO SAÚDE e COSAÙDE (Gastos com Despesas Assistenciais da Rede Credenciada Administrada).  

Particulares
23%

Convenios
22%

Usiminas
16%

Fundo Saúde
e co-saúde

25%

Saúde 
Hospitalar

40,47%

Saúde 
Suplementar

52,38%

Saúde 
Odontológica

1,55%

Educação
2,97% Med. Ocup. e

Outros
2,62%

SUS
14%

da Usisaúde e 47,6% da FSFX, com as 

seguintes composições por atividade, 

por fonte de recursos e por unidade de 

negócio:

Orçamentos
e Finanças
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Unidades de negócios / Ações

Hospital Márcio Cunha

Forte atuação junto ao poder público para recebimento de Passivos  SUS 
(extrateto) em 2010 (R$ 4,5 milhões).

Melhora na performance comercial com a implantação da tabela 
CBHPM ( Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos)  para todos os convênios.

Ampliação do número de leitos de convênio para atendimento a nova
demanda proveniente do crescimento da carteira de beneficiários da
Usisaúde.

Ampliação do horário de atendimento nos consultórios.

Colégio São 
Francisco Xavier

Captação de novos negócios no CSFX, com início do MBA Gestão 
Organizações em Saúde e dos cursos técnicos em Enfermagem e Análises 
Clínicas e abertura dos cursos de inglês e espanhol para a comunidade.

Ampliação nos contratos de serviços logísticos (Ambulância) e de 
Medicina Ocupacional (Ambulatório) na Usiminas.

Início da prestação de serviços de lavanderia à Prefeitura 
Municipal de Ipatinga.

Novo negócio referente à prestação dos Serviços de 
Segurança e Medicina Ocupacional à ArcelorMittal – Timóteo.

O crescimento de 11,9% na carteira de beneficiários da Operadora 
Usisaúde em relação ao ano de 2009 (Dez 2009 = 121.591 vidas e 
Dez 2010 = 135.999).

Receita com a promoção de saúde a partir de março 2010.

Contratos

Serviços de Segurança e 
Medicina Ocupacional

Captação de novos negócios no COI, com a implantação da 
Ortodontia e Reabilitação Oral e ampliação da abrangência de seu 
atendimento odontológico (Associação dos Aposentados - AAPPI, 
Soluções Usiminas, Usina II e Sede BH).

Centro de 
Odontologia Integrada

Usisaúde

Dentre as ações adotadas para aumento na receita, é importante destacar:

Composições Receita por unidade de negócio

2009
Variação

152.365 173.120 20.754

127.097 147.140 20.043

9.948 10.811 863

7.331 5.637 (1.693)

3.406 3.412 6

4.583 6.119 1.536

158.154 190.443 32.289

310.519 363.562 53.043

FSFX

HMC – Hospital Márcio Cunha I e II

CSFX – Colégio São Francisco Xavier

SESMT Coletivo

Usisaúde

TOTAL

Contratos 1

COI – Centro de Odontologia Integrada

R$ * Mil % %2010
R$ %

49,1%

40,9%

3.2%

2,4%

1,1%

1,5%

50,9%

100,0%

47,6%

40,5%

3,0%

1,6%

0,9%

1,7%

52,4%

100,0%

13,62%

15,77%

8,67%

-23,10%

0,17%

33,51%

20, 42%

17,08%
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Custos dos serviços prestados e 
despesas administrativas

Com relação aos custos dos serviços prestados e despesas administrativas pela FSFX e pela 

Usisaúde, estes sofreram acréscimo de 12,6% em relação a 2009 

(ver tabela abaixo).

Serviços de Terceiros 
Contrato de manutenção 
, Parcerias, Transportes, 
Consultoria/ Assessoria e 
Auditoria

Materiais e Medic.
Drogas e Medic. Mat, Uso 
Hospitalar, Reagentes, Gêneros 
Alimentícios, Mat. Limpeza, Mat. 
Consumo Geral, Peças e Acess, 
reposição

Gerais 
Energia elétrica, telefone, Impostos e Taxas, Despesas 
de viagens, Cursos e Treinamentos, Residência Médica, 
Aluguéis e condomínios, Água e esgoto, Contingência 
Trabalhista, Custos Gratuidade (alunos bolsistas) 
Publicidade e Propaganda.

Composições Custo e Despesas 2009 e 2010
Variação

(55.145) (59.363) (4.218)

(33.653) (33.246) 407

(8.735) (12.590) (3.855)

(23.080) (40.500) (17.420)

(6.631) (8.143) (1.782)

(138.832) (148.513) (9.680)

(16.535) (17.100) (565)

(282.342) (319.445) (37.113.31)

Mão de Obra 

Materiais e Medicamentos

Serviços de Terceiros 

Utilização Rede Credenciada

Gerais 

SUBTOTAL 

(-) Despesas Administrativas 
e Comerciais – Subtotal

Depreciação

Honorários Médicos 

R$ * Mil 2010
R$ %

7,6%

-1,2%

44,1%

75,5%

28,0%

7,0%

3,4%

13,1%

(15.123) (15.529) (406) 2,7%

(297.465) (334,984) (37.520)SUBTOTAL 12,6%

2009

1 - Gasto com mão de obra, reflexo do 

acordo coletivo para reajuste dos salários 

(INPC) e incremento de 304 novos 

funcionários em virtude, principalmente, 

do atendimento aos novos negócios 

(COI, CSFX, Contratos e SESMT), 

para melhoria na qualidade assistencial 

do HMC e para atender à nova ala de 

internação (7º andar).

2 - Despesas com honorários médicos 

apresentaram aumento significativo, em 

virtude, principalmente, da implantação 

da tabela Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

(CBHPM), aumento da performance 

operacional e início da contabilização dos 

honorários dos médicos do Centro de 

Oncologia e Radioisótopos (COR).

Este crescimento nos custos ocorreu, principalmente, pelos seguintes fatores:
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3 - Gastos com serviços de terceiros, 

decorrentes, principalmente, do 

incremento no pagamento de plantão 

noturno e início do pagamento de 

prontidão no Pronto-Socorro; acréscimo 

no pagamento das parcerias do 

diagnóstico por imagem, em razão do 

aumento na produção (Laudos Médicos); 

início dos gastos com promoção à 

saúde, pagamento à Sonda Procwork 

Informática, referente a serviços técnicos 

em informática (em 2009, os serviços 

eram realizados com mão de obra 

própria); auditoria no imobilizado (FSFX), 

imóveis para doação e serviços de 

regularização desses imóveis, pagamento 

a consultoria externa para melhoria de 

gestão.

4 - Despesas de materiais e 

medicamentos: percebe-se redução em 

razão das ações do programa Otimizar 

para Sustentar, tais como: renegociações 

e substituição de fornecedores, pregão 

eletrônico dos materiais de valores/ 

consumo relevantes (Classe A), como 

drogas e medicamentos, materiais 

hospitalares, órtese e prótese e materiais 

de limpeza, redução na utilização 

materiais radiológicos (filmes), decorrente 

da digitalização de imagens do Raio-X 

e Mamografia e posterior implantação 

do PACS (sistema de comunicação e 

arquivamento de imagens).

5 - Utilização da rede credenciada 

registrou aumento, em razão, 

principalmente, do acréscimo de 11,9% 

na carteira de beneficiários da operadora 

Usisaúde.

6 - Custos de depreciação sofreram 

alterações significativas, devido, 

principalmente, à mudança no critério 

de apuração da depreciação na FSFX, 

no ano de 2010, e da inclusão de novos 

investimentos.

7 - Despesas gerais obtiveram pequena 

variação, abaixo da inflação, em razão, 

principalmente, da redução nas contas 

de energia elétrica, telefone, transporte e 

xerox, auxiliada pelas ações do programa 

Otimizar para Sustentar e campanha de 

conscientização do uso racional.

Orçamentos
e Finanças
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Despesas 
administrativas e comerciais

Quanto às despesas administrativas, 

apesar do início da coparticipação nas 

mensalidades do plano de saúde dos 

empregados, exames e consultas, a partir 

de março 2010 (2009 = R$ 0 e 2010 = 

R$ 2,2 milhões)  e do reajuste da mão 

de obra (INPC), o aumento foi abaixo da 

inflação do período.

Destaque para a FSFX ter sido 

desvinculada do Usicultura, a partir de 

julho 2010, passando a não arcar com 

as despesas administrativas, além de 

receber parte da dívida, em 2010, pelos 

serviços prestados de mar/09 a jun/2010, 

período no qual a Instituição já havia sido 

desvinculada do Usicultura (Despesa 

2009= R$ 2,66 milhões e Reversão 

Despesas 2010 = R$ 928 mil).

Destaque também para as ações do 

programa Otimizar para Sustentar, tais 

como: campanha de conscientização do 

uso racional de água, energia elétrica, 

telefone, transporte e xerox,  redução nos 

custos com vale-transporte, em virtude 

do recadastramento dos empregados, 

pregão eletrônico dos materiais de valores 

/ consumo relevantes (Classe A), entre 

outros.

Já as despesas comerciais, em razão, 

principalmente, das despesas de 

publicidade e propaganda com os 

programas de promoção da saúde, com 

a remodelagem dos planos Usisaúde e 

novos negócios do CSFX.

O descasamento entre receitas e 

despesas causado, principalmente, pela 

busca constante de novos negócios, 

clientes e parceiros, a melhoria contínua 

dos processos e serviços prestados, 

aliados ao gerenciamento otimizado 

das despesas, influenciaram de forma 

significativa os resultados operacionais 

da FSFX, que saiu de um superavit 

operacional de R$ 13.055 mil em 2009 

para R$ 28.578 mil em 2010.
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Resultados financeiros

A meta financeira da FSFX e da Usisaúde foi atingida em 2010, totalizando um 
resultado operacional de R$ 28,6 milhões em 2010, sendo R$ 6,34 milhões 
da FSFX e R$ 22,24 milhões da Usisaúde.

Resultado Operacional (FSFX)  

3.173.020 

1.157.403 666.665 

0

(R$ 149.356) 473.805 

1.183.520 736.611 

974.207 816.059 

6.338.795 2.693.139 

HMC

CSFX

COI

FSFX

Contratos

SESMT

Resultado Operacional
Meta R$

2010

Executado R$

Resultado Operacional (Usisaúde)

22.239.427 17.105.279 Usisaúde

Resultado Operacional
Meta R$

2010

Executado R$

Orçamentos
e Finanças
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Realizações/ 
Investimentos

A partir de análise das fontes de recursos, 

a FSFX optou por efetuar uma série de 

investimentos e realizações durante o 

ano de 2010. Muitas destas realizações 

surgiram a partir de sugestões dos 

colaboradores durante as edições do 

“Entre a Gente”, da necessidade dos 

usuários e outras, a partir do próprio 

planejamento estratégico da FSFX.

Hospital Márcio Cunha - Unidade II
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HMC – Unidade I

Espaço de convivência

Foi a partir de solicitações feitas durante 

o programa de relacionamento “Entre 

a Gente”, e de estudos de viabilidade, 

que a FSFX decidiu construir o “Espaço 

de convivência” na Unidade I do HMC. 

Trata-se de uma área comum destinada 

aos momentos de descanso dos 

colaboradores. 

A obra teve início em setembro de 2010 

e será concluída em abril de 2011. Os 

colaboradores contarão com um espaço 

de aproximadamente 113 m², com 

capacidade para abrigar até 90 pessoas. 

O “Espaço de convivência” contará com 

biblioteca com conteúdos diversificados, 

espaço de estar com TV, poltronas, mesas 

e cadeiras. A obra foi erguida próxima aos 

quiosques. 

Call Center ampliado

Para atender à demanda no setor de 

marcação de consultas e de exames 

por telefone, o Call Center do HMC 

foi ampliado. Sete novos colaboradores 

foram efetivados, totalizando, ao final do 

ano, 27 pessoas. 

Ainda foram realizados investimentos em 

novos equipamentos e estrutura física. A 

equipe do Call Center está instalada no 

novo prédio administrativo, localizado na 

área interna do HMC I. 

Realizações/
Investimentos

Resumo do desembolso 
das obras realizadas em 2010

%

Abertura de 72 leitos de internação

Aquisição de mobiliários e 
equipamentos para 72 leitos 

2.761.337,74

336.873,76

Adaptação das unidades de Internação 83.516,76

HMC II

Construção da central de esterilização 
(Norma da Vigilância Sanitária)COI

Melhorias e reformas CAC-BH 
(Centro de Atendimento ao Cliente)Usisaúde 

Local Valor R$

Conservação das edificações do telhado Ala B 99.115,01CSFX I

Reformas e adaptações de salas de aula 325.625.02CSFX II

Adaptação centro de treinamento Bom Retiro 117.621,90

721.446.53

5.138.097,49 100%

SESMT

Obra

TOTAL

369.107,73

53,74%

6,56%

1,63%

1,93%

6,34%

2,29%

14,04%

7,18%

Construção da capela 242.834,13 4,73%

Reforma das unidades de internação do 6º andar 80.618,91

HMC I

1,57%
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A marcação de atendimentos por telefone 

recebe, em média, 43 mil ligações por 

mês. Desse total, 38 mil são atendidas, 

15 mil destinadas a marcação de consultas 

e 5 mil a agendamento de exames. Com 

a mudança, 86% das ligações  foram 

atendidas.

Adequação do 7º andar

Depois de cerca de seis meses de obras, 

as reformas do 7º andar do HMC foram 

concluídas e liberadas para atender 

aos pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a partir do mês de agosto. 

O espaço foi dividido em duas alas, 

conforme os demais andares, e conta 

com 72 leitos, sendo 15 para Enfermaria 

de Cuidados Intermediários (ECI), que 

não funcionará mais no 3º andar, outros 

três leitos para isolamento e os demais 

para enfermarias comuns. 

Anteriormente, no 7º andar funcionava 

grande parte dos serviços vinculados à 

área administrativa. Com esta mudança, 

foi possível disponibilizar mais 18 leitos 

de enfermaria e 10 de apartamentos na 

Unidade II do HMC para atendimento de 

pacientes da Usisaúde. 

Reformas e melhorias 

no Pronto-Socorro

Durante o ano de 2010, o Pronto-

Socorro do HMC passou por uma série 

de mudanças, a começar pela adoção 

do novo modelo de classificação de 

risco (Protocolo de Manchester). O 

funcionamento da classificação de risco 

também foi ampliado para 24 horas. 
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Houve a introdução dos novos 

indicadores de qualidade e produtividade 

das atividades do Pronto-Socorro. O local 

recebeu novos profissionais, melhorias 

na infraestrutura e ganhou novos 

equipamentos. 

Realizações/
Investimentos



FSFX         Relatório de Gestão 2010

108

Tecnologia da Informação

• PACS - Sistema computadorizado de comunicação e armazenamento 

de imagens médicas.

• Certificação Digital - Aquisição e utilização de certificados digitais para todo o 

corpo clínico do HMC.

• Nota Fiscal Eletrônica - Implantação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nas 

unidades da FSFX.

• Business Connect - Instalação do novo software para as áreas de Call Center 

(Usisaúde e HMC).

• Promoção da Saúde - Desenvolvimento de sistema para os programas da saúde e 

prevenção de doenças.

• Pregão eletrônico - Implantação no setor de suprimentos do pregão eletrônico de 

compras Publinexo.

• Biblioteca CSFX - Implantação do novo modelo Pergamum para gestão da 

biblioteca do Colégio.

• Sistema de CFTV - Disponibilização do sistema de CFTV 

(Circuito fechado de TV) para o CSFX.

• Pesquisa de satisfação intersetorial - Implementação de módulo Servqual.

• Classificação PS - Implantação de módulo de acolhimento de risco no 

Pronto-Socorro do HMC.

• Atualização da rede de comunicação de dados da FSFX com aquisição de 11 

servidores e 350 novos microcomputadores.

Em 2010, o valor investido em Tecnologia da Informação 
foi de R$ 1.800.000,00. Recurso distribuído entre:
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Colégio São Francisco Xavier

Desde o final de 2010, as duas unidades 

do Colégio São Francisco Xavier (CSFX) 

receberam várias obras com o objetivo de 

adequar a infraestrutura às necessidades 

do mercado. Os alunos do Ensino Médio 

e do Maternal encontraram, na primeira 

semana do ano letivo, 10 novas salas de 

aula no CSFX, na Unidade Cariru. 

Quatro delas foram construídas na Ala 

B, totalmente climatizadas e destinadas 

aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

Ao todo, foram construídos 360 m². As 

outras seis salas de aula foram adaptadas 

aos alunos do Maternal II e III, 1º e 2º 

períodos da Educação Infantil. Com design 

amplo e moderno, os espaços receberam 

portas de vidro, brinquedos adequados à 

faixa etária dos alunos, mobiliário novo, 

entre outros itens. 

Ainda dentro do projeto de obras da Ala 

C, encontra-se em fase final a construção 

de um pátio com área de 900 m², cozinha 

experimental para uso dos alunos, sala 

de contos, sala de dança e de judô, e 

área molhada, onde serão utilizados 

jatos d’água em trabalhos lúdicos com as 

crianças. 

A Unidade Horto também recebeu obras 

de melhoria. O espaço foi totalmente 

reestruturado para atender aos 

professores e alunos dos cursos técnicos 

em Enfermagem, Complementação em 

Enfermagem, Análises Clínicas e o novo 

curso de Mecânica. 

Biblioteca do CSFX

Realizações/
Investimentos
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Adequação do 
Quadro de Pessoal

Para atender à demanda de serviços 

da Fundação e aumentar a carteira de 

clientes da Usisaúde, o quadro de pessoal 

da Fundação passou por adequações. 

• Centro de Odontologia Integrada: 

novos serviços, como implantodontia 

e ortodontia, bem como a parceria 

com a AAPI e absorção do serviço de 

odontologia na Usiminas de Cubatão.

• Colégio Sao Francisco Xavier: criação 

dos novos negócios, como os cursos 

técnicos.

• Hospital Márcio Cunha: abertura de 72 

novos leitos de internação no 7º andar.

• Operadora de Planos de Saúde: 

ampliação das localidades e implantação 

do novo plano, com melhores condições 

de adesão pelos colaboradores das 

empresas Usiminas.

Adequação do Quadro de Pessoal

Efetivo 
Janeiro 2010

Efetivo 
Dezembro 2010

Diferença entre 
Dezembro e
 Janeiro 2010

31 19 -12DIRETORIA EXECUTIVA

Unidades Organizacionais

193 170 -23GERÊNCIA PLANOS DE SAÚDE

904 964 60GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

114 144 30CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

143 162 19DIRETÓRIO DO COLÉGIO

DIRETORIA DO HOSPITAL 1.266 1.426 160

SESMT COLETIVO 93 114 21

86 91 5
CSC - CENTRO SERVIÇOS 

COMPARTILHADOS

2.830 3.091 261EFETIVO TOTAL
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Conclusão
Desafios 2011

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 

e Usisaúde alcançaram resultados 

positivos em 2010. Por meio deste 

relatório, demonstramos nossas principais 

ações e também uma avaliação do 

nosso desempenho, fruto de uma 

gestão mais qualificada e participativa. 

Para os próximos anos, nosso caminho 

foi traçado por meio do processo de 

Formulação Estratégica. Pelo Mapa 

Estratégico, visualizamos os principais 

objetivos definidos para nossa Instituição 

e destacamos, neste momento, os 

principais desafios a serem alcançados em 

2011.

 

O foco nas pessoas será mantido, 

capacitando-as por meio de parcerias 

com instituições de ensino e motivando-

as em relação a gestão participativa. 

A implantação do Plano de Carreiras 

e adequação progressiva das 

remunerações em relação ao mercado 

é outro compromisso assumido com 

os colaboradores da Fundação, assim 

como a implementação da avaliação de 

desempenho e o desenvolvimento do 

modelo de remuneração por mérito.

 

Visando um desempenho com elevados 

níveis de qualidade em todas as nossas 

Unidades de Negócio e sempre 

pensando na satisfação dos nossos 

clientes, estamos buscando a Certificação 

da Promoção da Saúde e a Acreditação 

Internacional do Hospital Márcio Cunha. 

A continuidade e fortalecimento dos 

programas de gestão, sempre com 

objetivos de otimizar custos, reduzir 

desperdícios,  melhorar o clima de 

trabalho, otimizar os processos e suas 

interações, reconhecer as pessoas 

e gerar aprendizado organizacional 

permanecerão como ferramentas 

destaques para a superação dos nossos 

resultados.  Ao buscar melhorias baseadas 

em referencial comparativo e incentivar o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa 

estaremos fortalecendo as parcerias e 

contribuindo para o crescimento dessa 

instituição.  

 

A sinergia com nossa instituidora, a 

Usiminas, tem nos permitido avançar 

na melhoria dos fluxos de comunicação 

e expandir nossos negócios, tornando-

os mais competitivos. Por meio da 

melhoria no gerenciamento dos custos 

e orçamentos e o gerenciamento do 

plano de obras, iremos concretizar, nos 
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próximos anos, importantes feitos para o 

Vale do Aço e região.

 No Hospital Márcio Cunha, ações como 

a proximidade com o poder público, 

com a Macrorregião Leste do Estado e 

com entidades estratégicas, bem como a 

ampliação do portifólio de serviços de alta 

complexidade e implantação dos novos 

protocolos e indicadores assistenciais 

serão prioridade nos próximos dias.

 

Na Usisaúde, temos o desafio de 

aumentar a adesão ao Programa de 

Promoção da Saúde, gerenciar a 

sinistralidade e, por meio da pesquisa de 

satisfação dos clientes, repensar ações 

que nos direcione rumo aos melhores 

indicadores da Operadora.

 

O gerenciamento do Plano Odontológico 

da Usiminas pelo Centro de Odontologia 

Integrada é outro estímulo que nos 

impulsionará  a permanência nos mais 

altos níveis de qualidade em saúde bucal 

do Brasil.

 

O empenho da Superintendência 

de Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional em reduzir o número de 

acidentes em sua área de abrangência 

é um compromisso assumido para os 

próximos anos, no intuito de garantir  

um ambiente seguro e preservar  a 

integridade dos colaboradores e 

parceiros.  

 

E no que tange a educação, novos 

negócios foram implantados no Colégio 

São Francisco Xavier, o mais recente 

deles foi o maternal. Temos o desafio 

de consolidar esses novos serviços, 

contribuindo na formação de cidadãos 

e na capacitação dos profissionais para o 

mercado de trabalho.

 

Reiteramos nosso compromisso com 

a sustentabilidade, responsabilidade 

socioambiental, com a promoção de 

ações sociais de apoio à educação, à 

saúde, à cultura e aos esportes. Parcerias 

com entidades externas e também 

com nossos colaboradores voluntários 

permitirão que  nossas ações sejam 

reconhecidas e admiradas. É desta forma 

que a FSFX se constituirá num modelo de 

excelência no País nas áreas de saúde e 

educação!
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