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O compromisso da
Fundação São Francisco Xavier

O Relatório Anual de Gestão da Fundação São
Francisco Xavier (FSFX) constitui-se em um
instrumento de apresentação à sociedade dos
resultados alcançados ao longo de um ciclo de
trabalho, traduzindo com fidelidade e transparência as
metas e objetivos traçados, a aplicação dos recursos
disponíveis e os resultados obtidos.
Podemos definir 2011 como um período de realizações.
A maior delas, sem dúvida, foi a aquisição do Centro de
Oncologia e Radioisótopos (COR). Com a incorporação,
a agora Unidade de Oncologia do Hospital Márcio
Cunha vem proporcionando maior sustentabilidade
aos negócios da instituição na mesma medida em
que potencializa esforços para se tornar referência
estadual no combate ao câncer.
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O lançamento do Plano Diretor de Obras da FSFX
é mais uma relevante conquista alcançada, no
qual iremos investir R$ 33 milhões em estruturas,
equipamentos e implantação de novas áreas de
atendimento no Hospital Márcio Cunha, como
a reforma e ampliação do Pronto-Socorro. Além
disso, em 2011, garantimos o aprimoramento e a
ampliação dos serviços prestados, a humanização
da assistência hospitalar, as melhorias tecnológicas
e estruturais, a qualidade nas atividades de ensino
e o comprometimento com o meio ambiente e a
comunidade.

instituição cada vez mais sólida e capaz de levar os
melhores serviços em saúde e educação aos seus
clientes.

O caminho que se descortina em 2012 também reserva
desafios. Encontraremos dificuldades; porém, se
reunirmos esforços, seremos capazes de ultrapassar
todos os obstáculos e fazer da nossa Fundação uma

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX e Usisaúde

No ano em que nossa instituidora, Usiminas,
completa 50 anos, reafirmamos o compromisso com a
prestação de serviços de qualidade e com segurança,
contribuindo para a formação de cidadãos, para o
desenvolvimento e para o bem-estar da população do
Vale do Aço e região. É esse o nosso compromisso.
Boa leitura!
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Linha do Tempo
Construção de 70 novos
leitos no 7º andar do HMC
– Unidade I.
Novos Negócios no CSFX:
cursos de idiomas, MBA,
maternal II e III e cursos
técnicos.

Inaugurado o
Colégio São
Francisco
Xavier.
Instituída a
Fundação São
Francisco Xavier.

Início da obra
da reforma do
HMC.

1965
Inauguração do
Hospital Márcio
Cunha (HMC).

1969

Inauguração da
Clínica de
Prevenção do
Centro de
Odontologia
Integrada.

Credenciamento
da Unidade de
Hemodiálise.

1976

1980

1981

Início da
operação da
Unidade I
prevista para
400 leitos.

1983

1984

Inaugurada a
Maternidade.
Capacidade: 12
pacientes em pré –
parto.
Inaugurada a Unidade de
Pediatria com 90 leitos.
Inaugurada a UTI Unidade de Terapia
Intensiva com 10 leitos.

1985

1987
Conclusão da
ampliação
para 400 leitos.
Ativação da
Unidade
de Diálise
Peritoneal
e Hemodiálise.
Realização
do Iº Seminário
Mineiro de
Humanização
Hospitalar.

1988

Início do
procedimento de
videocirurgia na
área de cirurgia
geral e
ginecologia.

Superação das
metas de Saúde
Bucal deﬁnidas
pela OMS para o
ano 2000.

1991

Expansão da
Unidade de
Hemodiálise
atendendo até
36 pacientes e
468 sessões por
mês.
Implantação do
programa de
promoção da
saúde bucal do
Centro de
Odontologia
Integrada.

1992

1993

Realização do
1º Transplante
Renal.
Lançamento da
Usisaúde, com a
ﬁnalidade de
oferecer
alternativa para
atendimento
médico-hospitalar
privativo e novo
foco de recursos
para a Instituição.

1995

Ampliação para
15.000 vidas na
Usisaúde.

1996

Implantação do
Programa de
Aperfeiçoamento
da Qualidade na
Fundação São
Francisco Xavier.
Superação das
metas de Saúde
Bucal da OMS
para o ano 2010.

1997

Inauguração do
Centro de Terapia
Renal Substitutiva.

O HMC tornou-se
referência para
atendimentos de
Urgência/Emergência
e Gestantes de Alto
Risco.

1998
Certiﬁcação ISO
do Sistema de
Gestão da
Qualidade do
CSFX para
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental e
Médio.

1999

2000

2001

Informatização
operacional do
Centro de
Odontologia
Integrada.

Instalação dos
Serviços de
Tomograﬁa
Computadorizada.

A Usisaúde
ampliou o número
de vidas para
80.000.

2003

Implantação do Programa
Assistência em Foco.
Início da Implantodontia e
Ortodontia no COI.

Inaugurado o
Hospital Márcio
Cunha –
Unidade II.
Incorporação da
COSIPA pela
Usisaúde,
ampliando para
120.000 vidas.

Construção da
Praça de
Alimentação do
HMC – Unidade I.

2002

Remodelagem dos Planos
Usiminas e alcance da
marca de 144 mil vidas.

Concedida ao
HMC “Grande
Medalha do
Mérito da Saúde”
pelo Governador
do Estado.

Credenciamento
do Hospital
Márcio Cunha
para realização
de Transplante
Renal pelo MS.

O Hospital Márcio
Cunha foi
credenciado pela
Comissão
Nacional de
Residência
Médica do
Ministério da
Educação e
Cultura, para
ministrar o
Programa de
Residência
Médica nas áreas
de Cirurgia Geral e
Ginecologia/Obstetrícia.

Certiﬁcação
Internacional de
Qualidade ISO
9002 do
Laboratório de
Patologia
Clínica
do HMC.

Lançamento da Promoção
da Saúde pela Usisaúde.

Recertiﬁcação
ISO 9001:2000
do Laboratório
de
Patologia Clínica
do HMC.

Início do
Programa de
Residência
Médica nas áreas
de Cirurgia Geral
e Ginecologia/
Obstetrícia.

Início do
procedimento de
videocirurgia na
área da
ortopedia.

Implantação do
Serviço de
Neonatologia e
Pediatria de
Urgência.

Iniciado o
funcionamento do
2º pavimento do
Bloco Vertical do
Hospital Márcio
Cunha.

Ampliação
para 130
leitos no
HMC.

1962

Credenciamento
do HMC pelo
INSS para
Implantação de
Marcapasso
Cardíaco.

Início do
funcionamento
da Unidade de
Hemodiálise.

Início das
operações do
Centro de
Odontologia
Integrada.

Formalização do
Projeto de
Atendimento
Humanizado no
âmbito da saúde
pelo Ministério
da Saúde (MS).

2004

Recertiﬁcação do
HMC pelo DNV.

2005

2006

Ampliação da UTI
Geral para 20 leitos.
Implantação da
Unidade de
Hemodinâmica.

Certiﬁcação ISO
da Operadora
Usisaúde.

Implantação da
Hemodinâmica,
Ressonância
Magnética e
Tomograﬁa
Computadorizada.

Realização da
primeira cirurgia
cardíaca.

Acreditação do HMC
pela DNV a partir
dos critérios da ONA.
Inauguração da UTI
Neonatal e
Pediátrica.

Lançamento dos Planos
Odontológicos Usiodonto I
e II.
COI assume atendimento
odontológico na Usina de
Cubatão e Soluções
Usiminas.

Inauguração do
SESMT Coletivo.

Credenciamento
do HMC como
Unidade de
Assistência em
Alta Complexidade
Cardiovascular
pelo MS.

Início do projeto de
ampliação e
modernização das
instalações do HMC.

COI registra os
melhores
indicadores em
saúde bucal do
país.

Parceria entre COI e
Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Ipatinga (AAPI).

2007

2008

HMC recebe
Prêmio Mineiro da
Qualidade.

2009

2010

HMC recebe Prêmio
Célio de Castro pela
Secretaria Estadual
de Saúde.
Início da
Implantodontia e
Ortodontia no COI.

2011
Incorporação do COR –
Centro de Oncologia e
Radioisótopos.
Lançamento do Plano
Diretor de Obras 2011-2015.
Implantação do PACS Picture Archiving and
Communications System.
Inauguração da Unidade
de Medicina Diagnóstica
– Bairro Ideal.
Lançamento dos Planos
Odontológicos pela
Usisaúde.
Conquista do Prêmio
Aberje na categoria
“Publicação Especial” pela
Usisaúde.
Abertura do COI para o
mercado.
Lançamento dos Planos
Odontológicos Usiodonto
Plus e Top.
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A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio
Cunha é referência regional no combate
ao câncer para cerca de um milhão de
habitantes do Leste mineiro, em mais de 50
municípios. Atualmente realiza, em média,
1.400 quimioterapias, 1.600 radioterapias,
100 atendimentos em medicina nuclear e
2.200 consultas por mês.
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Perfil
Institucional

Quem somos
A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), que atua nos
pilares da saúde e da educação, foi instituída pela
Usiminas com o objetivo de assegurar a formação
educacional e a preservação da saúde da população
da região do Vale do Aço, a partir da administração
do Hospital Márcio Cunha (HMC), do Colégio São
Francisco Xavier (CSFX), do Centro de Odontologia
Integrada (COI), da Usisaúde e do Serviço de
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente.
O Hospital Márcio Cunha é um hospital geral,
credenciado para atendimentos de alta complexidade
e prestação de serviços nas áreas de ambulatório,
pronto-socorro, internação e serviços de diagnóstico. O
HMC foi a primeira entidade hospitalar do Brasil a obter
o certificado de Acreditação com Excelência, concedido
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Por
sua qualidade e segurança, é referência em assistência
hospitalar na macrorregional Leste de Minas, com 35
municípios e mais de 785 mil habitantes.
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Também pioneiro, o CSFX é o primeiro colégio do
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.
Recentemente, o colégio ampliou seus negócios e
incorporou cursos técnicos em Enfermagem, Análises
Clínicas e Mecânica, maternal II e III, aulas de Inglês
e Espanhol e MBA em Gestão das Organizações em
Saúde.
Com o propósito de promover a saúde bucal, o
COI nasceu em 1981 e alcançou um dos melhores
indicadores de saúde bucal divulgados no Brasil e no
mundo. O Centro de Odontologia Integrada possui
47 consultórios de atendimento, distribuídos por
Ipatinga, Belo Horizonte, Cubatão e Porto Alegre, dos
quais 15 funcionam dentro de empresas do grupo
Usiminas. Além disso, todo o atendimento COI se
estrutura nas clínicas de Odontologia de Promoção
da Saúde; Odontologia Básica Reabilitadora;
Clínica de Especialidades e de Alta Complexidade,
que compreende Ortodontia, Implantodontia e a
Reabilitação.

A Usisaúde é uma das maiores operadoras de plano de
saúde do Estado de Minas Gerais e atua há mais de 20
anos no mercado de saúde suplementar. Responsável
pelo cuidado à saúde de mais de 140 mil clientes em
todo o país, a Usisaúde oferece assistência médicohospitalar de alta qualidade, por meio de uma rede
de atendimento ampla e qualificada. São mais de 4
mil credenciados diretos e mais de 200 hospitais em
Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande
do Sul. Em 2005, a Usisaúde também foi a primeira
operadora de Minas Gerais a receber a certificação ISO
9001:2008, pela DNV (Det Norske Veritas). A entidade
está regularmente registrada na ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar) sob o nº 33.995-4.
Criado em 2005, o Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente presta serviços
especializados para 48 empresas contratadas pela
Usiminas. As atividades implementadas pelo SESMT
são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, e suas ações beneficiam cerca de 6 mil
colaboradores terceirizados que atuam na unidade da
Usiminas em Ipatinga.

Tatiane Weitzel Gomes Serafim - Professora - Colégio São Francisco Xavier | Kátia Regina Campos Venâncio - Auxiliar Administrativa - Usisaúde | Thamila Drumond
de Alvarenga Lima - Cirurgiã-dentista - Centro de Odontologia Integrada | Rodrigo Antônio Francisco Martins - Técnico de Segurança do Trabalho - Superintendência
de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente
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Saúde

Hospital Márcio
Cunha - Unidade I

Educação

Hospital Márcio
Cunha - Unidade II

Hospital Márcio Cunha Unidade de Oncologia

Usisaúde

Revisão na Estrutura Organizacional
Procurar fazer cada vez melhor com os recursos
disponíveis é uma prática de gestão em evolução na
Fundação São Francisco Xavier (FSFX).

A Fundação
São Francisco
Xavier conta
com 3.461
colaboradores
16

A Revisão Organizacional, implantada na FSFX em
2011, teve como objetivo desenvolver a instituição,
adaptando sua estrutura às mudanças tecnológicas,
sociais e econômicas oriundas do ambiente em que
atua. Também buscou fortalecer a capacidade da
instituição e das pessoas que nela atuam de agirem
e garantirem melhores resultados, qualidade e
competitividade na prestação de serviços.

Centro de Odontologia
Integrada - COI

Seg. Trabalho, Saúde
Ocup. e Meio Ambiente

Bases da Revisão Organizacional
• Fazer com que as decisões sejam tomadas de
forma rápida, consistente e próxima do cotidiano;
• Fortalecer e garantir a comunicação horizontal,
eliminando a verticalização excessiva no processo
decisório;
• Estimular a tomada de decisão, gerando
aprendizado por meio de experiências e processos
de realimentação;
• Favorecer a transparência, fazendo com que
conflitos sejam discutidos abertamente, sobretudo
nos grupos;
• Estimular a comunicação aberta;
• Introduzir modificações por etapas, de forma

Colégio São
Francisco Xavier

•

sistemática e com participação dos envolvidos;
As soluções organizacionais são colocadas sob
comprovação, sendo passíveis de revisão.

Além de voltar-se para o empoderamento das pessoas
e dos grupos de trabalho, pontos centrais de sua
dinâmica, a Revisão Organizacional foi igualmente
direcionada para o ambiente institucional, dotando-o
de estratégias para lidar com desafios e oportunidades
criados por variáveis internas ou externas à
organização.
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Érika Silva Alvarenga Brito
Assistente Administrativa de Comunicação Social
FSFX

Nossas
Pessoas

A Fundação acredita que a qualidade da
atuação de cada colaborador influencia
no desenvolvimento e no alcance dos
resultados da organização. É por isso
que nossas pessoas são valorizadas e
incentivadas a contribuir com as ações
de melhoria e sustentabilidade da
nossa Fundação.
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Agora, o programa Gestão de Desempenho será
realizado anualmente como estratégia facilitadora
do diálogo entre a FSFX e seus colaboradores. A
ideia é contribuir para a motivação dos membros da
organização, abrindo canais para a manifestação
dos diferentes pontos de vista sobre o trabalho
desenvolvido, competências e as metas a serem
alcançadas.

Gestão de
Desempenho

Objetivos estratégicos
• Atrair, reter e fidelizar talentos;
• Promover a melhoria do clima organizacional e dos
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
MÉDIA
resultados da Usisaúde e da FSFX;
Disposição para Mudança
8,7
• Motivar
e capacitar os colaboradores;
Comprometimento
com o Resultado
8,4
• Definir
critérios e subsídios
para o
Trabalho em Equipeprofissional baseado no mérito;
8,3
desenvolvimento
MaturidadeaFuncional
• Fortalecer
transparência do diálogo entre 8,1
líderes
e liderados, em benefício do crescimento
Proatividade
8,0
profissional
e
do
desenvolvimento
contínuo.
Comunicação
7,9
Aprimoramento Funcional

7,6

RESULTADO - MÉDIA GERAL DA FSFX
MÉDIA

COMPETÊNC

Disposição para Mudança

8,7

Disponibilida

Comprometimento com o Resultado

8,4

Capacidade T

Trabalho em Equipe

8,3

Assertividade

Maturidade Funcional

8,1

Administraçã

Proatividade

8,0

Negociação

Comunicação

7,9

Planejamento

Aprimoramento Funcional

7,6

Capacidade A

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Liderança
MÉDIA

Conduta Emp

Disponibilidade

8,5

Visão Sistêm

Capacidade Técnica

8,2

Obtenção de

Assertividade
ÍNDICE
DE CONSECUÇÃO

90% 8,2

COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS

8,2

Administração do Tempo

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

MÉDIA

8,78,0

Disponibilidade

Comprometimento
com o Resultado
Planejamento
e Organização

8,47,9

Capacidade Técnica

Trabalho em Equipe
Capacidade
Analítica

8,3

Assertividade

7,9

Maturidade Funcional

8,1

Proatividade

8,0

Comunicação

7,9

Conduta Empreendedora

A incorporação da Gestão de Desempenho na
Fundação São Francisco Xavier foi uma importante
ferramenta estratégica que permitiu conhecer a
evolução do trabalho de cada colaborador, avaliar
o cumprimento de metas dentro da instituição e
subsidiar a implementação de ações para a promoção
do desenvolvimento profissional.

20

7,7

Administração do Tem
Negociação

Planejamento e Organ
Capacidade Analítica

Obtenção de Resultados

7,6

Liderança

Direcionamento Extratégico

7,4

Conduta Empreended

Visão Sistêmica / Estra

Obtenção de Resultad
ÍNDICE DE CONSECUÇÃO

90%

Direcionamento Extra

MÉDIA DAS
COMPETÊNCIAS

Neste sentido, durante todo o mês de outubro, foram
realizadas palestras de sensibilização e capacitação
para gestores e colaboradores, com o objetivo de
orientar os participantes sobre a dinâmica das
avaliações. Em novembro e dezembro, a atuação
de todos os colaboradores da FSFX foi analisada,
tomando como base autoavaliações e avaliações
realizadas pelos gestores das diversas equipes de
trabalho da instituição. O resultado deste processo foi
dado pela combinação das duas etapas avaliativas.

7,7

7,67,6

Visão
Sistêmica / Estratégica
Aprimoramento
Funcional

90%

COMPETÊNCIAS FUN

Negociação
Disposição para Mudança

Liderança

ÍNDICE DE CONSECUÇÃO

Direcionamen

8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4

Superintendentes

Gerentes

Supervisores

FSFX
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Incentivo ao aprendizado
Utilizando a educação corporativa para a melhoria
dos serviços e criação de diferenciais de qualidade, a
FSFX estabeleceu práticas didático-pedagógicas para
capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional
e pessoal de seus colaboradores. A chave para a
funcionalidade desta estrutura está no mapeamento
das necessidades de desenvolvimento de
competências e habilidades e na atuação dos líderes,
estimulando a participação coletiva e favorecendo a
construção de um ambiente de aprendizagem.
Nas unidades de negócio da Fundação São Francisco
Xavier, a aprendizagem organizacional e a gestão do
conhecimento têm se ligado diretamente à retenção
e ao aprimoramento de talentos e competências
profissionais.

Em 2011, 57
colaboradores
da Fundação
São Francisco
Xavier foram
contemplados
com a bolsa de
estudo

Para a Educação Corporativa (especializações,
treinamento e desenvolvimento) o investimento
foi de R$506.548,00..

Programa de educação individual
Ao estabelecer diretrizes para o incentivo à formação
educacional, a FSFX buscou apoiar o aumento dos
níveis de escolaridade entre os colaboradores que
não tiveram a oportunidade de concluir os ciclos
fundamental e médio do ensino regular.

Tendo esse princípio norteador, o processo de
desenvolver pessoas é implementado durante o
ano por meio dos seguintes eventos: Treinamentos
externos e in company, Programa de Educação
Permanente, Treinamentos Estratégicos e
para Lideranças, Treinamentos Operacionais e
Comportamentais, Cursos Técnicos e MBA.

Neste sentido, a Fundação São Francisco Xavier tem
flexibilizado as rotinas de trabalho aos colaboradores
interessados em aprimorar seus conhecimentos por
meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mais que
um incentivo ao desenvolvimento pessoal, a iniciativa
é um investimento no aprimoramento de competências
profissionais, garantindo o desenvolvimento gradual e
progressivo.

Treinamentos externos e in company

Especializações subsidiadas pela FSFX

A FSFX possui efetiva participação por meio de seus
colaboradores em congressos, simpósios e afins,
elaborados e executados com recursos humanos e
materiais de entidades externas, sob aprovação de
cada superintendência, coordenados pela equipe de
RH – T&D. Eles podem ser realizados fora da instituição
ou por profissionais contratados (in company).

A formação continuada também foi incentivada,
em 2011, entre os colaboradores com nível superior
de escolaridade. Os profissionais da Fundação,
identificados como potenciais e que atendem aos
requisitos da formação foram estimulados, por meio
de subsídios, a desenvolverem visão sistêmica e
especializada no MBA em Gestão das Organizações em
Saúde. O curso é oferecido pelo Colégio São Francisco
Xavier, em parceria com a Fundação Educacional Lucas
Machado (Feluma).

A participação dos colaboradores em projetos externos
e de formação objetivam melhor capacitá-los quanto às
competências exigidas pelo cargo e melhor prepará-los
para a vida.
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Mais uma vez a FSFX e a Fundação Usisaúde
investindo concretamente em seu maior bem: NAS
PESSOAS QUE NELA ATUAM!

Laboratório de Análises Clínicas - CSFX Técnico

Cursos Técnicos

Bolsas de Estudos no CSFX

A elevação dos níveis de qualificação e desempenho
também tem sido provocada por meio dos cursos
técnicos oferecidos pelo Colégio São Francisco Xavier
(CSFX). Os colaboradores interessados em conquistar
a formação técnica e desenvolver habilidades
profissionais específicas podem contar com subsídios
variados para a execução dos cursos e aquisição
de conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de
Enfermagem, Análises Clínicas e Mecânica.

Valorizando a educação como o melhor e mais efetivo
investimento nas gerações do futuro, a Fundação São
Francisco Xavier (FSFX) e a Usisaúde beneficiaram, em
2011, sete dependentes de colaboradores com bolsas
de estudos no Colégio São Francisco Xavier (CSFX).

Em 2011, 57 colaboradores da Fundação São Francisco
Xavier foram contemplados com a bolsa de estudo/
subsídio da empresa nos cursos técnicos em
Enfermagem e Análises Clínicas.

O programa de concessão de bolsas abrange os
níveis de educação infantil, ensino fundamental e
médio do colégio, garantindo descontos de 90% nas
mensalidades.
Ainda como incentivo à educação, a FSFX distribuiu,
durante os meses de janeiro e fevereiro, cerca de mil
kits escolares para os dependentes dos colaboradores
das cinco unidades de negócios. Buscando atender
aos diferentes perfis dos estudantes, foram preparados
dois tipos de kits escolares, contemplando crianças
de seis a 10 anos e adolescentes de 11 a 14 anos com
mochilas, cadernos, lápis de cor, canetas e outros
materiais de estudo.

Em 2011, foram investidos R$14.189,00
em cursos de especialização.
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Inaugurada em 2004, a Unidade II do
Hospital Márcio Cunha possui 7.400 m² de
área construída e mais outros 33,5 mil de
área pavimentada e ajardinada, com áreas
de convivência inovadoras. Com 108 leitos, a
Unidade II deu continuidade ao histórico de
prestação de serviços com qualidade.
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Investimentos Institucionais

PRÓ-HOSP

Em 2011, os investimentos estratégicos da FSFX no
desenvolvimento e capacitação de pessoas estão
organizados da seguinte forma:

O Hospital Márcio Cunha tem como filosofia manter a
qualidade e humanização constante da assistência aos
seus clientes. A adesão ao Programa do Governo do
Estado de Minas Gerais de Fortalecimento e Melhoria
da Qualidade dos Hospitais - PRO-HOSP contribui para
a manutenção dessa filosofia, investindo e ampliando
seus recursos no desenvolvimento e capacitação
de sua equipe assistencial, adequando novos
conhecimentos para otimizar os processos e manter a
qualidade dos serviços prestados.

TREINAMENTOS ASSISTENCIAIS
Treinamento

Nº de pessoas

Aperfeiçoamento em epidemiologia
clínica e práticas baseadas em
evidências cientíﬁcas

35 médicos

Reanimação neonatal para médicos

19 colaboradores

Reanimação neonatal para auxiliares

34 colaboradores

Via inalatória em asma

18 colaboradores

TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS,
ÁREA, EXTERNOS E MBA
2010

2011

TREINADOS

9.848

11.143

TEMPO I

161.507 h

145.003 h

TEMPO II

16,40 h/h

13,01 h/h

USISAÚDE
Treinamento

Nº de pessoas

Aperfeiçoamento em Negociação

28 colaboradores

Em 2011, a verba do PRO-HOSP destinada a
treinamento e desenvolvimento foi
de R$106.642,02.

Cuidando de Pessoas...
Cuidando de Você
Os colaboradores do Hospital Márcio Cunha tiveram
a oportunidade de participar em 2011 de diversas
atividades do programa Cuidando de Pessoas...
Cuidando de Você. Utilizando o Espaço de Convivência
da Unidade I do HMC e a Sala de Educação Permanente
da Unidade II do HMC, os horários de descanso dos
colaboradores foram preenchidos por atividades de
arteterapia, quick massage e cuidados pessoais.
O programa institucional foi implantado em dezembro
de 2010, tendo como foco a valorização da equipe de
trabalho da FSFX, por meio da execução de atividades
que favoreçam a socialização e a diminuição do
estresse.
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Cuidando de pessoas, cuidando de você
Hospital Márcio Cunha - Unidade II

Encontro da Família

Amigos da Comunicação

No dia 12 de junho, o Grupo de Voluntários de
Humanização (GVH), com o apoio da FSFX e da
Usisaúde, promoveu o 1º Encontro da Família.
Realizado no Grêmio Recreativo e Esportivo Fundação
(Gref), o evento comemorou o Dia das Mães e o Dia
dos Pais, contando com a participação de cerca de 350
pessoas.

Como instrumento estratégico de uma gestão
participativa, a Fundação São Francisco Xavier conta
com o trabalho do grupo de multiplicadores Amigos
da Comunicação. São colaboradores que atuam
em parceria com a Assessoria de Comunicação para
facilitar a disseminação de informações nas diversas
áreas e unidades de negócio da FSFX.

Dança de salão e do ventre, show com talentos
da Fundação, bingo, lanches, pipoca, refrigerante,
canjicão e bombons rechearam a programação,
garantindo integração e descontração entre os colegas
de trabalho e seus familiares.

Em reuniões mensais, os Amigos da Comunicação
compartilham informações a serem difundidas
internamente, discutem os processos de comunicação
institucional, recebem dicas de como contribuir para a
elaboração de pautas para os veículos e orientações
para aferição da receptividade das mensagens junto ao
seu setor de trabalho.
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Caminhada Ecológica
Cebus

Em março de 2011, o grupo teve a oportunidade de
fortalecer sua atuação por meio de uma capacitação
ministrada pelo jornalista Alex Ferreira, atuante na
imprensa do Vale do Aço. A palestra foi realizada com
o objetivo de apurar a compreensão dos critérios de
escolha de pautas para os veículos de comunicação
da FSFX, bem como apontar e discutir os critérios de
noticiabilidade adotados pela mídia em geral.

Caminhada Ecológica
Aliando contato com a natureza e incentivo à prática de
atividades físicas, em 2011, cerca de 350 colaboradores
e dependentes da Fundação São Francisco Xavier
(FSFX) se reuniram no Centro de Biodiversidade
Usiminas (Cebus) para a realização de uma caminhada
ecológica.
Além de promover um importante momento de
integração entre colaboradores de diferentes unidades
de negócio da FSFX, os organizadores do evento
aproveitaram a ocasião para prestar orientações
sobre cuidados com a saúde, com realização de
alongamentos, aferição de pressão arterial e palestra
sobre os benefícios das atividades físicas.
A manhã de domingo contou, ainda, com a montagem
do Espaço Sesi Kids, onde crianças de até cinco anos
puderam se divertir enquanto os pais se exercitavam
na caminhada.

Em 2011, cerca de
350 colaboradores e
dependentes da Fundação
São Francisco Xavier (FSFX)
se reuniram no Centro de
Biodiversidade Usiminas
(Cebus) para a realização de
uma caminhada ecológica
28
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Rafael Torres Saito
Médico Radiologista Pró-Labore
Diagnóstico por Imagem e Hemodinâmica

Compromisso
com o Ensino

Como entidade de referência
em serviços de educação
e saúde, a Fundação abriu
suas portas ao ensino e
desenvolvimento profissional
de estudantes dos níveis
técnico e superior, por meio
de programas amplos e de
parcerias estratégicas.
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Estágios
ESTÁGIOS REMUNERADOS – EXTRACURRICULARES

Campo de
Oportunidades

Área

Formação

Quantidade

Tecnologia da Informação

Técnico de Informática (técnico)
Tecnologia da Informação (superior)

7

Assessoria de Comunicação

Publicidade e Propaganda (superior) - Jornalismo (superior)

6

Projeto Posso Ajudar
(HMC setores diversos)

Psicologia (superior) - Serviço Social (superior)
Pedagogia (superior)

35

Assessoria Jurídica

Direito (superior)

2

Comunicação Social - Usisaúde

Publicidade e Propaganda (superior)

1

Administrativo - Usisaúde

Administração (superior)

1

Estágio de Férias
(HMC e COI setores diversos)

Medicina (superior) - Enfermagem (superior) - Psicologia (superior)
Fonoaudiologia (superior) - Nutrição (superior) - Farmácia (superior)
Odontologia (superior)
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Colégio São Francisco
Xavier (todos os segmentos)

Pedagogia (superior) - Ciências Biológicas (superior) - Letras (superior)
Matemática (superior) - História (superior) - Enfermagem (técnico)

19

Assessoria de Gestão com Pessoas

Psicologia (superior) - Serviço Social (superior)

2

Total Geral

116

ESTÁGIOS NÃO REMUNERADOS – CURRICULARES

Os estágios curriculares e extracurriculares
foram fundamentais para formação de
alunos. O campo oferecido pelas unidades da
Fundação, aliado ao conhecimento de nossos
profissionais, tem permitido a formação e o
desenvolvimento de novos profissionais.

Em 2011, foram
300 novos alunos
integrados em
diversos setores
da FSFX
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Apenas em 2011, 300 alunos puderam integrar
experiências práticas aos seus processos
de aprendizagem, vivenciando, em diversos
setores da FSFX, as demandas e os desafios
do mercado de trabalho.

Área

Instituição de Ensino

FSFX – Diversos Setores

Diversas

Diversas (superior e técnico)

33

HMC – Diversos Setores

Assedipa

Enfermagem (técnico)

30

HMC – Diversos Setores

CSFX

Análises Clínicas (técnico)
Enfermagem (técnico)

74

HMC – Diversos Setores

Pró-Imagem

Enfermagem (técnico)

22

HMC – Pediatria

Univaço

Medicina (superior)

27

Laboratório de Análises Clínicas

J.K.

Patologia Clínica (técnico)

2

Total Geral

Formação

Quantidade

188
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Especialização Médica (Feluma)
Como forma de incentivar o ensino e atrair
profissionais, o HMC trabalha com programas de
especialização médica (lato sensu) desde 2002. Agora,
credenciada pelo MEC, a instituição pode oferecer
especialização médica de mais qualidade e ter portas
abertas para se estruturar também como instituição de
ensino superior.
Desde o início do programa, mais de 100 profissionais
já concluíram a especialização médica pelo HMC.
Destes, 20 profissionais atuam no hospital.

MBA em Gestão das
Organizações em Saúde

Programa de estágio de Férias

Na FSFX, as relações de estágio são possibilitadas por
convênios, firmados entre a Fundação e suas unidades
de negócio com outras instituições de ensino atuantes
no Vale do Aço. Dentre os convênios vigentes para
estágios curriculares destacam-se:

Encontram-se em fase de consolidação outras
parcerias para estágio:
•
•

Hospital Márcio Cunha
• Convênio com a Faculdade Univaço para atuação
de estudantes de graduação em Medicina Internato.
• Convênio com a Escola Senac para atuação de
estudantes em nível Técnico de Enfermagem.
• Convênio com a Escola Técnica Juscelino
Kubitschek para atuação de estudantes em nível
Técnico de Enfermagem.
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•

•

Convênio com a Faculdade Pitágoras para atuação
de estudantes de graduação em Psicologia.
Convênio com o Centro Universitário Unileste
para atuação de estudantes de graduação em
Enfermagem, Nutrição e Farmácia.
Convênio com a Escola Técnica Pró-Imagem
para atuação de estudantes em nível Técnico de
Enfermagem.
Convênio com a Faculdade Unipac para atuação de
estudantes de graduação em Serviço Social.

•

Visando enriquecer a transmissão de conhecimentos
proposta pelo MBA em Gestão das Organizações
em Saúde, o Colégio São Francisco Xavier (CSFX)
promoveu, nos dias 2 e 3 de setembro, o Seminário
Classificação de Risco e a Organização da Rede
de Atenção à Urgência e Emergência. O evento foi
realizado no Teatro Zélia Olguin, em parceira com
a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
(FCMMG).

Convênio com o Colégio CEST para atuação de
estudantes em nível Técnico de Saúde Bucal.

Residência Médica
credenciada pelo MEC
O ano de 2011 marcou a abertura de vagas no Hospital
Márcio Cunha para os Programas de Residência Médica
habilitados pela Comissão Nacional de Residência
Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC). Ao
todo, nove vagas foram disponibilizadas: três em Cirurgia
Geral, três para Clínica Médica e três para Ortopedia.

Mais de 100
profissionais já
concluíram Residência
Médica, e destes, 20
profissionais atuam
no HMC
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I Seminário do MBA – Gestão das Organizações em Saúde
Tema: Classificação de Risco e a Organização da Rede de Atenção à Urgência e Emergência

Com atividades educativas abertas ao público, o
seminário reuniu exposições dialogadas, palestras,
trabalhos em grupo e em plenário, oferecendo aos
profissionais de saúde da Região Metropolitana do
Vale do Aço a oportunidade de mapear os processos
de trabalho para a implantação da classificação de
risco em pontos de atenção da rede de urgência
e emergência. A matriz curricular do curso prevê
a realização de outros dois seminários, como
instrumentos de complementação da formação dos
gestores de saúde.

245 novos
alunos irão
iniciar os cursos
oferecidos pelo
PEP até meados
de 2012

Programa de Educação
Profissional (PEP)
Estreitando os laços entre a FSFX e o Governo do
Estado, os cursos técnicos do Colégio São Francisco
Xavier foram credenciados ao Programa de Educação
Profissional (PEP), que tem como objetivo favorecer
o acesso dos jovens mineiros à qualificação para o
mercado de trabalho por meio da concessão de bolsas
de estudos integrais.
Podem se candidatar às vagas do PEP alunos
regularmente matriculados na 2ª e 3ª séries do ensino
médio de escolas públicas estaduais; estudantes
regularmente matriculados na 1ª e 2ª séries do curso
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio
(modalidade presencial); e jovens que já concluíram
o ensino médio, em instituições públicas ou privadas,
desde que não estejam cursando o ensino superior.
No primeiro semestre de 2012, após processo seletivo,
245 alunos irão iniciar os cursos oferecidos pelo PEP.
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Biblioteca Professor Augusto Tavares de Rezende
CSFX Técnico
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Ítalo Guimarães Delfino
Técnico de Segurança do Trabalho
Superintendência de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente

Segurança do Trabalho
e Promoção da Saúde

A Fundação São Francisco
Xavier sempre tratou a
saúde e a segurança como
um valioso patrimônio.
Foi por isso que, em 2011,
a instituição colheu bons
frutos.
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Saúde e segurança
para o bem-estar
Warley Junio Souza Vieira e Débora Andrade Bragio - Técnicos de Segurança do Trabalho - Superintendência de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente

Prevenção de acidentes

A Fundação acredita que boas práticas empresariais
resultam em maior produtividade e menor ônus para
a sociedade. O Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente aplica essa
premissa em todos os seus projetos, que englobam
ações preventivas e corretivas em favor da saúde e da
segurança de colaboradores e prestadores de serviço
das empresas contratadas na área interna da Usiminas
(Usina de Ipatinga).
As atividades aplicadas pelo Serviço de Segurança
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente
são padronizadas segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, resultando
em melhoria contínua dos serviços prestados em
segurança do trabalho, higiene industrial e saúde
ocupacional.

As consequências desse empenho são demonstradas
pela contínua queda no número de acidentes de
trabalho contabilizados, pelas
empresas, no interior das empresas
Queda de
Usiminas. Comparando-se os
67% nas
estatísticas de ciclos produtivos de 2010 e
2011, observa-se uma queda
acidentes de
de, aproximadamente, 64%
trabalho
nas estatísticas de acidentes
de trabalho, que caíram de 67
ocorrências em 2010 para 25 casos em 2011, no interior
da Usina de Ipatinga. O resultado é o melhor indicador
já obtido em toda a sua história.
SPT

￼

CPT

131

122

TOTAL

97

87

83
67

65
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Conscientização sobre Acidentes com
Perfurocortantes
Com o objetivo de prevenir a ocorrência de um tipo de
acidente de trabalho peculiar aos serviços de saúde,
a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) promoveu,
em junho, uma campanha pelo manuseio seguro de
materiais perfurocortantes.
As ações educativas e de conscientização foram
realizadas no Centro de Odontologia Integrada (COI)
e nas Unidades I e II do Hospital Márcio Cunha (HMC).
Tendo como base o slogan “Pequenos acidentes
podem causar grandes estragos”, a campanha
utilizou abordagens lúdicas, vídeos e palestras para a
sensibilização de médicos, secretárias, colaboradores
da enfermagem e da odontologia.
Estima-se que, a cada ano, aconteçam 385 mil
acidentes com materiais perfurocortantes entre os
profissionais de saúde no Brasil. O principal risco
destas ocorrências é a transmissão de doenças por
via sanguínea, como as hepatites B, C e o vírus da
Aids. A busca pela disseminação de informações
sobre o assunto demonstra a preocupação da FSFX
com a manutenção de práticas de trabalho seguras
e saudáveis entre os membros de seu corpo clínico.
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Com uma abordagem leve e participativa, além de
uma metodologia consistente e resolutiva, os projetos
ganharam rapidamente a preferência dos beneficiários,
fato evidenciado pelo grande número de inscrições
(5.006 inscrições via web e call-center) e participação
(83% das vagas preenchidas) em pouco mais de um
ano, desde o lançamento.
Além dos ganhos em saúde e qualidade de vida para
os beneficiários participantes, a Usisaúde espera com
a iniciativa obter ganhos também para as empresas
envolvidas e na sustentabilidade dos planos ofertados.
Ao preparar os indivíduos para o cuidado adequado
à sua saúde e dos seus familiares, é possível reduzir
o risco de doenças e de complicações associadas
aos hábitos de vida inadequados. Assim, há
redução do número de internações e procedimentos
desnecessários que impactam os custos assistenciais
em saúde, o que permite reverter esses recursos para
atividades preventivas e educativas. Os participantes
passam a trabalhar com maior disposição e em
melhores condições de saúde, o que reduz o
absenteísmo nas empresas causado por doenças.

Reginaldo Messias da Silva - Almoxarife - Gerência de Suprimentos | Antonino Pinheiro Narciso Ferreira - Técnico de Segurança do Trabalho - Gerência de Segurança
do Trabalho e Meio Ambiente | Marisa Frederico Melo Santos de Andrade - Auxiliar de Faturamento - Gerência de Faturamento | Michele Aparecida Campos de Paula Assistente de Planejamento e Controle - Gerência de Planejamento e Controle | Kênia Coeli Patrício Conceição - Auxiliar Administrativa de Controle - Gerência da Recepção e
Arquivo | Nelza Maria de Souza - Técnica de Enfermagem do Trabalho e Saúde Ocupacional - Gerência de Saúde Ocupacional | Wanderson Aluizio Cândido - Armazenista de
Suprimentos Hospitalares - Gerência de Suprimentos.

Sipat
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“Segurança é mais que proteção, é atitude”. Em
torno desse slogan, a Fundação São Francisco Xavier
realizou, no período de 19 a 23 de setembro, a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat).

Ao longo de toda a Sipat, os organizadores do evento
reforçaram a importância da adoção de atitudes
preventivas em relação aos acidentes de trabalho,
ressaltando a importância do comprometimento
de todos para a construção de práticas saudáveis e
seguras nas unidades de negócios da FSFX.

A programação contou com momentos lúdicos e
palestras ligadas a temas como comportamento
no ambiente de trabalho, acidentes com materiais
perfurocortantes, ergonomia, segurança no trânsito e
aspectos jurídicos relacionados às atividades laborais.

Cerca de 1,2 mil pessoas participaram da programação,
que se traduziu numa oportunidade de expor as
deficiências detectadas, as ações implantadas na
sua solução e as possibilidades de aperfeiçoar os
processos de trabalho.

Atitude rima com Saúde
O programa “Atitude rima com Saúde” foi lançado em
novembro de 2010, com foco nas ações de promoção
da saúde e prevenção de doenças para um grande
contingente de beneficiários ligados às empresas
Usiminas. Inicialmente foi constituído por quatro
projetos, voltados para a atenção à saúde da gestante
e recém-nascido, planejamento familiar, asma na
infância e atividade física. Este rol foi ampliado em 2011
com a entrada de mais oito projetos, voltados para a
cessação do tabagismo, saúde mental, reeducação
alimentar, saúde na terceira idade e na adolescência,
prevenção de cânceres, gerenciamento de doenças
crônicas e acompanhamento domiciliar de pacientes
com limitações .

É uma nova estratégia de cuidado com a saúde que
vem complementar a assistência médico-hospitalar
e odontológica e contribuir com a construção de
um novo modelo de atuação em saúde, integral e
integrado, trazendo ganhos para todos os envolvidos:
beneficiários, profissionais da saúde e empresas.

Programa
"Atitude rima
com Saúde" teve
5.006 inscrições
(83% das vagas
preenchidas)
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Stefania Chain de Mello
Técnica de Enfermagem - Unidade Materno-Infantil
Hospital Márcio Cunha
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Projetos lançados em 2011:

PROJETO INSPIRAR
Público: beneficiários, maiores de 18 anos,
que desejam parar de fumar e adotar hábitos
mais saudáveis. Importante: caso haja
indicação médica para o uso de medicamentos
antitabagismo, a Usisaúde subsidia 70% do valor
do medicamento.

BUSCAR
Público: beneficiários com idade a partir de 18 anos.
O projeto auxilia os beneficiários na melhoria da sua
saúde mental.

PROJETO EQUILIBRAR
(Infantil, Jovem e Adulto)
Público: beneficiários que desejam praticar uma
reeducação alimentar. Incentivo aos hábitos mais
saudáveis, em especial aqueles com sobrepeso ou
obesidade.

CUIDAR
Público: beneficiários com idade igual ou superior a 18
anos, que possuam uma ou mais das seguintes condições
diagnosticadas: hipertensão arterial, diabetes mellitus,
insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência
renal crônica. Diminuir as chances de internação e reduzir os
riscos de complicações por essas doenças.

ANTECIPAR
Público: beneficiários acima de 18 anos.
Orientar e incentivar sobre a importância de
realizarem os exames preventivos de câncer
de mama, colo de útero, próstata, pele e
intestino no momento certo.

COMPARTILHAR
Público: beneficiários com 60 anos ou mais.
Importância da saúde em todos os sentidos e
auxílio na manutenção de um comportamento que
proporcione um envelhecimento saudável e prazeroso.

ACOMPANHAR
Público: beneficiários acima de 60 anos, com elevada
dependência para a realização das atividades diárias,
como portadores de doenças crônicas e dificuldade de
deslocamento para atendimento médico.
Orientar no cuidado adequado à saúde, prevenindo
complicações dessas doenças.

TRANSFORMAR
Público: beneficiários com idade entre 12 e 17 anos.
Disseminar informações sobre os principais problemas
dessa faixa etária. Aborda temas como: sexualidade,
alimentação saudável, atividade física, prevenção de
gravidez, entre outros.

NÚMERO DE ADESÕES AO PROGRAMA EM 2011
Acessando o portal Atitude rima com Saúde, podese ter acesso ao blog do programa, que reúne fotos
e depoimentos de participantes que, vivenciando as
ações propostas, já alcançaram bons resultados em
termos de saúde e qualidade de vida.

www.atituderimacomsaude.com.br

82,96%
5.006
INSCRIÇÕES
NO PERÍODO

17,04%
1.028 não se
inscreveram

TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS
NO PERÍODO: 6.034
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Mayara Pâmara Leris Moreira
Almoxarife
Centro de Odontologia Integrada

Assistência
em Foco

O Hospital Márcio Cunha passou
por profundas transformações que
ocasionaram melhorias perceptíveis aos
olhos dos seus clientes, como corredores
vazios no Pronto-Socorro, mais rapidez e
melhores condições de atendimento.
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Em 2011, na 2ª fase do programa, 13 projetos foram
estabelecidos para gerar resultados neste campo,
alinhando o desempenho do HMC aos padrões
internacionais de atuação hospitalar.

Um novo olhar
sobre a assistência

PROJETO
APRIMORAMENTO DE INDICADORES ASSISTENCIAIS
Assegurar um processo de acompanhamento da gestão e seus resultados,
alinhado aos objetivos estratégicos e valores institucionais.
ASSISTÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO
Assegurar a qualidade da assistência prestada e a referência do HMC no
atendimento aos pacientes de média e alta complexidade.
ATENDIMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO
Otimizar a produtividade e a qualidade da
assistência nos Centros Cirúrgicos.
DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CLÍNICA
Assegurar a qualidade da manutenção hospitalar (preventiva e corretiva),
colaborando nos processos de incorporação tecnológica das áreas assistenciais.

Os projetos foram criados a partir das oportunidades
de melhoria identificadas durante a fase de
diagnóstico assistencial. Para seu desenvolvimento,
cada projeto contou com um líder, equipe específica e
acompanhamento contínuo da Diretoria Executiva.

Projetos estabelecidos:
APRIMORAMENTO DOS INDICADORES ASSISTENCIAIS
Desde a implantação do programa, o aprimoramento
dos indicadores assistenciais é um ponto importante
do projeto. A revisão dos atuais indicadores e
incorporação de novos visa fortalecer as análises
críticas e sistemáticas do desempenho assistencial na
busca contínua de segurança e qualidade.
ASSISTÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO

ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Promover o reconhecimento do Hospital Márcio Cunha como Instituição
de Ensino, Pesquisa e Inovação (CT&I) em âmbito nacional.
GERENCIAMENTO DE LEITOS
Garantir que os leitos sejam utilizados adequadamente sob a
ótica da condição clínica e diversidade dos pacientes.
GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSISTENCIAIS

A carência de leitos na região do Vale do Aço, somada
ao aumento da expectativa de vida e à prevalência de
doenças crônico-degenerativas, impulsionaram um
tratamento diferenciado nos atendimentos de urgência
e emergência no Hospital Márcio Cunha.

Garantir processo assistencial seguro na Instituição.
INTERFACE ENTRE AS ÁREAS ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO
Assegurar a assistência prestada ao paciente, garantindo a interação necessária
entre as áreas administrativas e assistenciais.

O Hospital Márcio Cunha passou por profundas
transformações que ocasionaram melhorias
perceptíveis aos olhos dos seus clientes, com serviços
de saúde pautados por um atendimento mais
humanizado, com melhor e mais efetivo gerenciamento
dos recursos, realizado por profissionais capacitados
e atualizados, garantindo assistência adequada e
integral aos pacientes, com mais rapidez e melhores
condições.

LINHA DE CUIDADO ASSISTENCIAL MULTIPROFISSIONAL
Prestar assistência integral e padronizada aos pacientes com
foco em suas necessidades, nos riscos e nos custos inerentes à terapêutica.
ONCOLOGIA
Consolidar o Serviço de Oncologia do HMC como principal
referência regional em sua área de atuação.
PACTO HORIZONTAL ENTRE HMC E USISAÚDE
Estabelecer modelo de relacionamento entre o Hospital e a Operadora de
Planos de Saúde e formalizar diretrizes entre as unidades de negócio.
PERINATOLOGIA
Assegurar a qualidade da assistência prestada ao binômio
mãe/ﬁlho e reduzir a morbimortalidade do recém-nascido.

O programa Assistência em Foco visa melhorar os
processos assistenciais e ampliar a integração entre o
Hospital Márcio Cunha (HMC) e a Usisaúde. A iniciativa
está sendo implantada a partir da valorização, do
envolvimento e da participação dos profissionais da
assistência nos processos decisórios.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Assegurar que os registros relacionados ao prontuário do paciente sejam
consistentes e estejam em um ambiente seguro e disponíveis.

Um dos focos de discussão do programa Assistência
em Foco são as medidas com vistas à melhoria do
Pronto-Socorro. A partir deste projeto, foi estabelecido
um cronograma de reuniões junto à Secretaria
Municipal de Saúde; e o relacionamento com
outros órgãos envolvidos, como o SAMU e Corpo de
Bombeiros, foi aprimorado.
Outros avanços foram alcançados por meio de ações
como a formalização da passagem de plantão entre
as equipes médicas e de enfermagem, a efetivação
da contrarreferência dos casos indevidamente
encaminhados para o HMC e a reestruturação dos
acompanhamentos aos pacientes em atendimento no
Pronto-Socorro.
Também foram implantadas medidas como o registro
e o encaminhamento dos casos de transferências
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indevidas ou que expõem o paciente a risco para
o Conselho Regional de Medicina, o rigor com o
cumprimento das metas para classificação de
risco, o monitoramento dos casos verdes e azuis da
operadora, o estabelecimento da rotina de internação
e acompanhamento pela Cirurgia Geral dos pacientes
politraumatizados e a classificação de procedência das
internações.
O Protocolo de Manchester é utilizado
internacionalmente e nos principais hospitais do
país, como referência ao atendimento de urgência.
O protocolo clínico permite classificar a gravidade
da situação de cada doente que recorre ao ProntoSocorro, permitindo atender, em primeiro lugar, os
doentes mais graves e não, necessariamente, quem
chega primeiro. Implantado no Pronto-Socorro do HMC
desde 2010, os ganhos são mensuráveis e podem ser
demonstrados.

2010

2011

Laranja

0:13

0:10

Amarelo

0:27

0:31

Verde

1:03

0:58

Azul

0:37

0:30

Outra alternativa que trouxe maior dinamismo
e agilidade à assistência foi a criação do espaço
“Suporte ao Pronto-Socorro Usisaúde”, com a
inclusão de mais três postos de atendimentos e um
consultório. Por todas essas medidas implantadas,
em 2011, o Pronto-Socorro do HMC passou a conviver
com os “corredores vazios” em seu dia a dia, uma
marca digna de reconhecimento e eficiência, após
anos de macas pelos corredores.
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Com vistas ao aprimoramento do atendimento aos
pacientes, foram realizados ajustes de procedimentos,
como agendamento único para todos os centros
cirúrgicos, divulgação interna e garantia de respeito
às marcações realizadas. Os tempos de cirurgia foram
revisados e foram estabelecidas novas regras para
utilização do Centro Cirúrgico.
Com foco na execução segura dos serviços de saúde
ofertados, agora a transferência de pacientes para
a UTI acontece sempre com acompanhamento do
médico responsável pelo procedimento. Também
está sendo implantado o programa de 19 passos para
cirurgia segura, proposto pela OMS, e o check-list para
procedimentos cirúrgicos. A utilização do Hospital-Dia
foi expandida para o SUS, convênios e atendimentos
particulares.
DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CLÍNICA

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (MÉDIA DE TEMPO)

Renato Guimarães Salomão - Enfermeiro Contra Infecção Hospitalar - Serviço de Epidemiologia Hospitalar

ATENDIMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO

Este projeto de desenvolvimento das ações de
assistência aos pacientes do HMC dedica-se à
estruturação e implantação da Engenharia Clínica no
hospital, promovendo a integração deste novo serviço
à gestão de equipamentos. As ações desenvolvidas
visam o estabelecimento de estruturas e rotinas
capazes de favorecer a aplicação de medidas
preventivas e corretivas que abranjam o bom uso e a
manutenção dos recursos materiais da instituição.
ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Pensando em transformar as práticas de saúde em
produção de conhecimento e inovação, este projeto
dedica-se, especificamente, à criação de uma célula no
HMC voltada à pesquisa. As primeiras medidas neste
sentido foram a definição das linhas de pesquisa, o
estímulo à elaboração e coordenação dos projetos, a
realização de publicações científicas oriundas do HMC,
o estabelecimento de parcerias com instituições de
pesquisa, a profissionalização da residência médica e
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Com uma estrutura vertical de sete
andares, a Unidade I do Hospital
Márcio Cunha possui 388 leitos.
Além da internação e áreas de apoio,
nesta Unidade estão localizados
o atendimento de urgência e
emergência, as UTIs Adulto e
Neonatal e o Centro Obstétrico.
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INTERFACE ENTRE AS ÁREAS
ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO

•

Entendendo que o aprimoramento dos serviços de
assistência depende da atuação conjunta do corpo
clínico e equipe administrativa, este projeto foi
implantado para garantir que as áreas administrativas
tenham a cognição indispensável das áreas
assistenciais do HMC. Entre as ações realizadas:
• estabelecida a rotina de funcionamento das áreas
alinhadas com o hospital.
• promovidas ações integradas capazes de favorecer
a rastreabilidade de medicamentos e materiais.
• implantado o indicador de material solicitado x
material no que se refere às Órteses, Próteses e
Materiais Especiais (OPME).
• realizado estudo de um novo modelo
de distribuição de roupa e enxoval, com
fortalecimento da comunicação e do planejamento
entre as áreas, como forma de combater o desvio
de uso e o extravio.

•

•

constituiu-se uma meta para rápida desocupação
do leito e reocupação do leito devidamente limpo e
preparado.
foram realizados estudos da viabilidade de
implantação de outras formas de comunicação
com o corpo clínico.
demonstrando a importância do contato com os
familiares para a recuperação dos pacientes, desde
julho de 2011, as Unidades de Tratamento Intensivo
(UTIs) adulto e coronariana do HMC I contam com
mais um horário de visitas. Hoje, os parentes têm
a oportunidade de acompanhar os pacientes
internados duas vezes por dia: às 10h e às 16h.

ONCOLOGIA
O projeto Oncologia concentrou-se na incorporação
do Centro de Oncologia e Radioisótopos (COR) ao
Hospital Márcio Cunha. Neste sentido, procedeu-se à
implantação de rotinas operacionais e assistenciais

Líderes das equipes do projeto Assistência em Foco

demais ações educacionais no ambiente hospitalar e o
fomento a convênios com instituições de ensino para
estágios e internatos na área da saúde.
Também são desdobramentos do projeto a
implantação do Comitê de Ética em Pesquisa da FSFX,
a promoção da transição entre a especialização pela
Feluma e a residência médica credenciada pelo MEC.
GERENCIAMENTO DE LEITOS
Como parte deste projeto, foram implementadas e
discutidas:
• a revisão e análise do fluxo de internações.
• a alta hospitalar e suas interfaces.
• a proporção de leitos estáticos e flexíveis quanto
ao gênero no HMC.
As diárias de internação passaram a ter início às 11h,
independente da fonte pagadora. Estabeleceu-se,
ainda, a enfermaria mista para pacientes egressos

56

da UTI e a implantação do planejamento de alta
hospitalar (breve, médio e longo tempo). Outra medida
foi a divulgação diária sobre a utilização/ocupação
hospitalar, como forma de sensibilização para a criação
de uma nova cultura interna sobre o assunto.
GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSISTENCIAIS
A segurança sempre fez parte da preocupação do HMC
no que se refere à qualidade do atendimento oferecido
à população. Neste sentido, este projeto trouxe
como proposta a realização de um levantamento dos
riscos assistenciais envolvidos na instituição, com
posterior promoção de um programa de estratificação
desses mesmos riscos, análise e aplicação de ações
corretivas e preventivas. Como parte das ações, foram
implantados indicadores relativos a risco de queda e
risco de tromboembolismo para pacientes maiores de
18 anos. Está em andamento o risco de alergia e o risco
estratificado de úlceras.
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na Unidade de Oncologia, além do levantamento das
dificuldades assistenciais, com vistas à proposição
de um novo modelo de atuação em conjunto com a
equipe da Assistência.
Buscando aprimorar o atendimento aos pacientes
oncológicos, foram realizados o mapeamento e a
classificação das necessidades tecnológicas do
setor, assim como o credenciamento dos serviços
de Medicina Nuclear e Tratamento da Dor para
os pacientes do SUS. O projeto também propôs
a realização de estudos da viabilidade de novos
credenciamentos, visando a ampliação da prestação de
serviços a outros públicos.
Formalizando a incorporação do COR, a Fundação São
Francisco Xavier regularizou o CNPJ da instituição como
parte integrante de uma de suas unidades de negócio.
Também foram definidos os responsáveis técnicos para
os serviços de Quimioterapia, Radioterapia e Medicina
Nuclear.
Assim, com o objetivo de alinhar os serviços do antigo
COR aos processos do Hospital Márcio Cunha, alguns
ajustes internos foram realizados, como a revisão
da rotina de quimioterapia hospitalar e distribuição
diária de três internações para o procedimento no
HMC Unidade II. Também foi redefinido o fluxo de
intercorrências médicas não relacionadas à doença
de base, com cobrança de consulta, material e
medicamento dos pacientes conveniados via desconto
em folha e SUS.

meio da implantação de protocolos assistenciais para
procedimentos previamente acordados.
Foram definidas, ainda, a contratualização do
relacionamento entre o HMC e a Usisaúde,
estabelecendo a continuidade de estudos para a
ampliação gradual do período de análise e do número
de procedimentos, e a utilização das evidências
apuradas para redimensionamento dos serviços
prestados pela rede própria.
PERINATOLOGIA
Ao longo da execução do programa Assistência em
Foco, a Perinatologia recebeu atenção especial, com o
estabelecimento, divulgação e promoção do conceito
de clínica perinatal, interfaceando todas as áreas
envolvidas e promovendo sua integração. Também
foram definidos indicadores específicos para a área,
implantou-se o acompanhamento da classificação de
risco em obstetrícia e foi posto em funcionamento
o projeto Doulas, que favorece a humanização do
atendimento às gestantes.
Com a implantação do Acolhimento e Classificação de
Risco no Centro Obstétrico, ao receber uma gestante,
um enfermeiro avalia a queixa da paciente e classifica
o caso por cor, de acordo com a prioridade para
atendimento médico: emergência – vermelha; muito
urgente – laranja; urgente – amarela; pouco urgente –
verde; não urgente – azul; aguarde chamada – cinza. A
medida propicia atendimento mais ágil e seguro para o
binômio mãe-filho.

PACTO HORIZONTAL ENTRE O HMC E A USISAÚDE
Em meio às melhorias propostas no âmbito da
assistência, buscou-se o aprimoramento do modelo de
relacionamento entre o HMC e a Usisaúde, passando
de Fee for-Service para o modelo misto: Fee for-Service
+ Pacotes. Entre outras medidas adotadas, destacamse o estabelecimento de um pacto horizontal de
resultados, com indicadores predefinidos, e o
aprimoramento da qualidade da assistência, por

O projeto também estabeleceu a racionalização da
utilização do Centro Obstétrico para todas as ações
pertinentes a ele, o desenvolvimento de ações
para fortalecer o atendimento ambulatorial, e a
consolidação de rotinas de incentivo ao parto normal
e aleitamento materno, alinhadas com o programa
da FSFX/Usisaúde. Outra importante ação proposta
foi a busca de parcerias com o poder público para
fortalecimento da linha de cuidado obstétrico desde

Doula Comunitária Voluntária: Climene de Paula Bicalho - Casal: Flaviana Fernanda Ferreira Nascimento e Fernando Rodrigues dos Santos

a transferência dos procedimentos de curetagem
semiótica não urgente, retirada ou inserção de DIU e
drenagem de abscesso eletivo do Centro Obstétrico
do HMC Unidade I para o Centro Cirúrgico do HMC
Unidade II.

Além disso, buscou-se uma atuação junto à empresa
SIVSA para obtenção da certificação do Hosix pelos
critérios da Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde (SBIS) e Comissão Mista de Especialidades
(CFM).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em linhas gerais, o projeto Tecnologia da Informação
relaciona-se com o aprimoramento da assistência
visando a construção de um Business Inteligence
(BI) Assistencial, capaz de favorecer o processo de
coleta, organização, análise, compartilhamento
e monitoramento de informações para suporte a
decisões que permitam melhorar a gestão dos serviços
clínico-hospitalares.

No âmbito da Tecnologia da Informação, traçouse como meta para melhoria da assistência a
centralização do gerenciamento do Sistema de Gestão
e Informação Hospitalar – Hosix, com implementação
da segurança e visão integral de todos os seus
módulos.

o pré-natal até a pós-alta do binômio mãe-filho e
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EM 2011, PASSARAM A VIGORAR OS SEGUINTES PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS
E DIRETRIZES DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
Protocolos Assistenciais
LINHA DE CUIDADO ASSISTENCIAL
MULTIPROFISSIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procurando alinhar a atuação do HMC aos parâmetros
internacionais de assistência, o projeto Linha de
Cuidado Assistencial Multiprofissional adotou
como foco de trabalho a revisão, atualização
e implementação dos protocolos assistenciais
baseados nas melhores evidências científicas. Para
tanto, buscou-se a consolidação de um processo de
comunicação com todas as classes de profissionais
envolvidas, sem deixar de lado a manutenção de um
alinhamento com os procedimentos da operadora
Usisaúde.
O estabelecimento de indicadores específicos para
cada protocolo assistencial, a reestruturação da
auditoria hospitalar, a consolidação dos planejamentos
terapêuticos, de alta hospitalar e assistência
farmacêutica nas linhas de cuidado foram outras ações
do projeto.

Implantação de
Protocolos Assistenciais
Caracterizados por combinarem adequadamente
pessoas, tecnologias, recursos, métodos e ambientes
para a prestação de serviços de saúde, os protocolos
assistenciais são instrumentos de controle, formulados
e aplicados por profissionais de reconhecida
competência técnica, com o objetivo de oferecer mais
segurança e qualidade assistencial.

Mauro Oscar Soares de Souza Lima
Gerente de Assistência do Hospital Márcio Cunha

•
•
•
•
•
•
•

Atenção à gestante - síndromes hipertensivas;
Atenção ao parto - indução ao trabalho de parto;
Síndrome coronariana aguda;
Traumatismo raquimedular cervical - tratamento agudo;
Atendimento a paciente vítima de traumatismo cranioencefálico leve – TCE leve;
Reanimação neonatal;
Abordagem ao paciente politraumatizado;
Cetoacidose diabética de estado hiperosmolar não cetótico;
Tratamento da cefaleia em Pronto-Socorro;
Controle de varizes de hemorragia digestiva alta varicosa na cirrose hepática e controle da dilatação esofageana;
Controle de hemorragia alta secundária à úlcera péptica;
Gastroenterite aguda;
Insuficiência cardíaca;
Fibrilação atrial;
Tratamento de asma adulto;
Tratamento de asma pediátrico;
Tratamento da dengue;
Tratamento da sepse;
Dor torácica;
Tratamento do acidente vascular cerebral hemorrágico e isquêmico;
Tratamento do aneurisma cerebral;
Tratamento da hérnia de disco;
Tratamento do status epilepticus;
Tratamento da meningite adulto;
Tratamento da meningite pediátrica;
Fratura exposta de tíbia;
Protocolo de embolia pulmonar;
Implante de marca-passo CDI multissítio/ressincronizador e marca-passo câmara dupla;
Tratamento da doença arterial carotídea (via aberta e endovascular);
Angioplastia de artéria coronária e artéria renal com implante de stent: farmacológico e
convencional;
Ruptura prematura de membrana;
Indicação de cesariana;
Artroscopia;
Transplante renal;
Trauma – fratura de mandíbula;
Infecção – infecções de origem odontogênica – drenagem;
Deformidade dentofacial: disjunção palatina.

Diretrizes
Cientes de que a colaboração de todos é essencial para
que os aprimoramentos almejados sejam alcançados e
mantidos, os gestores responsáveis pela implantação
dos projetos e protocolos assistenciais no HMC
providenciaram a capacitação de suas respectivas
equipes, inserindo o corpo clínico na condução dos
processos.
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Os trabalhos de implantação dos projetos e protocolos
foram conduzidos por um comitê formado por integrantes
da Usisaúde e das duas unidades do HMC, que levaram à
frente a missão de identificar, determinar e avaliar ações
de melhoria do desempenho dos indicadores assistenciais.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de medicamentos: Levosimedan (Simdax);
Uso de medicamentos: Albumina;
Uso de medicamentos: Anfotericina B Lipossomal;
Uso de medicamentos: Complexo protrombínico;
Uso de medicamentos: imunoglobulina;
Uso de medicamentos: Infliximab (Remicade);
Uso de medicamentos: Etanercept (Enbrel);
Litotripsias: extracorpórea por ondas de choque (LECO), endoscópica, percutânea, laser (flexível e semirrígida);
Intervenções coronárias percutâneas: implante de stent coronário convencional e com eluição de fármaco.
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André Moreira Interaminense Rodrigues
Aluno do 1º Ano do Ensino Médio
Colégio São Francisco Xavier

Educação

Referência em ensino de
qualidade, o Colégio São
Francisco Xavier possui
uma proposta pedagógica
diferenciada e se supera a
cada ano.
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Excelência
no Ensino
Resultados (%)
Indicador

2011

2010

Aprovação Escolar

94,6

96,6

Resultado no Enem

68,1

67,14

83

83

95,46

96,86

Aprovação em Vestibular
Frequência dos Alunos
Satisfação Externa
(Avaliação 360º)

95

A qualidade do ensino praticado no Colégio São
Francisco Xavier foi atestada pelo desempenho de
seus alunos no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem 2010). O CSFX obteve a nota média mais alta
entre as escolas particulares do Leste de Minas,
alcançando 681,3 pontos. A marca é superior à média
das escolas mineiras (557 pontos), além de também
deixar para trás a média nacional do Exame: 537
pontos.
O resultado reflete o esforço da instituição em prol
de uma proposta educativa que visa a formação
integral dos estudantes, acompanhando a evolução
do conhecimento e as tendências da sociedade
contemporânea.

Em 2010, 83%
de aprovação no
vestibular em
instituições federais
e estaduais
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Outro importante indicador de qualidade é o índice de
aprovação em processos seletivos de universidades
públicas. Em 2010, pelo segundo ano consecutivo,
os alunos do CSFX alcançaram sucesso em 83% das
provas de vestibular realizadas em instituições de
ensino superior federais e estaduais. Sonhos que se
concretizam pela combinação de esforço pessoal,
disciplina, uma excelente estrutura de ensino e
professores qualificados.

Abertura da semana das profissões - Auditório do CDP

Semana das Profissões

Semana da Saúde

No mês de setembro, os estudantes do CSFX
puderam conferir de perto as diversas possibilidades
de formação e atuação profissional oferecidas pelo
mercado de trabalho. Esse importante contato foi
possibilitado pela realização da VIII Semana das
Profissões, composta, nesta edição, por palestras,
mesas-redondas, momentos de orientação vocacional,
minicursos e exposições.

Acreditando que a produção do conhecimento só faz
sentido quando ele é compartilhado com a sociedade,
os cursos técnicos em Análises Clínicas e Enfermagem
do Colégio São Francisco Xavier promoveram, em
2011, a I Semana da Saúde, com palestras oferecidas
gratuitamente à comunidade.

Toda a programação foi planejada para que os
alunos do ensino médio se sentissem apoiados
em seu processo de escolha profissional, travando
contato com a realidade das carreiras, seus caminhos
formativos e de atualização. Instituições de ensino
superior do Vale do Aço participaram do evento
por meio da montagem de estandes, com visitação
aberta à comunidade. Para ampliar o contato entre
os estudantes e o cotidiano das organizações, foram
realizados passeios guiados a empresas da região.

A programação reuniu dezenas de participantes em
torno de palestras ministradas por profissionais
conceituados. Ao longo dos três dias de evento, foram
colocados em pauta assuntos como “Saúde integral”,
“Humanização nos processos de saúde”, “Desafios
no controle da infecção hospitalar”, “Promoção de
ambientes saudáveis e prevenção de agravos”, “Gestão
de resíduos hospitalares”, “Perigos invisíveis” e
“Promoção da Saúde: Atitude para viver melhor”.
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Fanfarra Mirim do CSFX

Teoria aliada à prática

No Colégio São Francisco Xavier, a música também
tem sido utilizada como importante instrumento
educativo e de socialização. Neste sentido, a Fanfarra
Mirim do CSFX é um projeto que, além de resgatar a
cultura das fanfarras colegiais, tem proporcionado
ricos momentos de interação entre 132 alunos do 5°
ano do ensino fundamental I.

Agora, o processo de aprendizagem dos alunos dos
cursos técnicos do CSFX é enriquecido pela garantia
de vivências práticas em instituições reconhecidas
por seus altos padrões de qualidade. Uma parceria
firmada em 2011 permite que estudantes dos cursos
técnicos em Enfermagem e Análises Clínicas realizem
aulas práticas e estágios no Hospital Márcio Cunha. Do
mesmo modo, alunos do Curso Técnico em Mecânica
podem aplicar e aprimorar seus conhecimentos no
CDP da Usiminas, absorvendo das rotinas da empresa
informações que lhes serão úteis no exercício da
profissão.

A iniciativa foi implantada em 2011, pela coordenadora
da Ala C da Unidade Cariru, Ariane Aparecida Cascardo,
em parceria com o professor de música, John Anders.
Os ensaios visam proporcionar aos estudantes
experiências educativas que motivem o trabalho em
equipe, a disciplina, o desenvolvimento da memória e
dos sentidos de unidade e organização.

II Feira do Livro Literário
O projeto deu vida a um novo sentimento artístico
entre os alunos, que já apresentaram suas habilidades
em eventos como a Caminhada com os Pais, a Festa da
Família e o Desfile Cívico do dia 7 de setembro.

Ampliação dos serviços
Os 49 anos de trabalho do CSFX foram comemorados
com a criação de novas possibilidades de
desenvolvimento humano e profissional no Vale do
Aço. No início de 2011, o colégio ampliou a educação
infantil, passando a oferecer aulas para os maternais
II e III. Além disso, foi inaugurado o Curso Técnico
em Mecânica, com estrutura pedagógica, acesso
a laboratórios e atividades de estágio planejadas
para a formação de profissionais que possam ser
rapidamente absorvidos pelo mercado de trabalho.

Reforçando a importância do incentivo à leitura como
instrumento para uma educação de qualidade, o CSFX
promoveu a segunda edição da Feira do Livro Literário,
oferecendo à região um dia de atividades abertas ao
público.
Durante o evento, os livros adotados pelo colégio e
utilizados nas atividades letivas foram vendidos a
preços mais baixos. A Feira foi realizada em parceria
com as editoras responsáveis pelas publicações, que
determinaram as margens de descontos para venda
das obras.
Além da oportunidade de boas aquisições literárias, os
professores, estudantes e visitantes da Feira puderam
participar de oficinas dedicadas à abordagem de
temas como “A arte de viajar com os seis sentidos” e “A
importância da comunicação no mundo globalizado”.

II Feira do Livro Literário
Colégio São Francisco Xavier
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O Colégio São Francisco Xavier
oferece ensino de qualidade para
estudantes da educação infantil,
ensinos fundamental e médio.
Recentemente ampliou seus negócios
e incluiu maternal II e III, cursos
técnicos, curso de idiomas e MBA.
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Projeto Resgatando Valores de Minas - Colégio São Francisco Xavier

Da escola para os palcos

Aulas de idiomas

Música que vira teatro, viagens que inspiram poesias,
objetos que se transformam em artesanato. No
Colégio São Francisco Xavier, o conhecimento e a
criatividade dos alunos ganharam asas nas salas de
aula para conquistar novos espaços e públicos com
a 9ª Exposição de Artes Plásticas do CSFX. O evento
aconteceu nos dias 5 e 6 de dezembro, no Foyer do
Centro Cultural Usiminas, no Shopping do Vale do Aço.

Em um mundo cada vez mais interligado pelas
novas tecnologias da informação, a proficiência em
inglês e espanhol tornou-se essencial para um bom
desempenho profissional. Pensando nisso, o Colégio
São Francisco Xavier firmou parceria com a Greenwich
Schools para o oferecimento de aulas de idiomas,
abertas à comunidade.

Inspirada no tema “Minas, Nossas Raízes”, a mostra
apresentou trabalhos em diversas linguagens
artísticas, incluindo música, literatura, dramatizações,
telas, cestarias, cerâmica, madeira, biscuit e
artesanato em cabaças. As produções resultaram de
discussões interdisciplinares, focadas na diversidade
da cultura mineira, desde o período colonial até os dias
atuais.
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Com esse objetivo, uma equipe de docentes do CSFX
foi capacitada para trabalhar fala, escrita, leitura
e compreensão oral, aplicadas aos idiomas inglês
e espanhol, com a mesma excelência com que a
instituição transmite conhecimentos sobre as demais
áreas da educação.
As aulas são realizadas nas dependências do CSFX
(Unidade Cariru), em turmas segmentadas por níveis
de desenvolvimento e faixas etárias. Para tornar
o serviço ainda mais acessível à população, são
oferecidos descontos nos valores de mensalidade
para públicos como universitários e colaboradores das
empresas Usiminas.

Alunos do maternal se divertem
durante as aulas
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Joaquim Manoel de Almeida
Auxiliar de Conservação Áreas Verdes
Superintendência de Gestão

Investimentos

Em 2011, a Fundação São
Francisco Xavier inaugurou
novas instalações, se atualizou
e anunciou um amplo de plano
de investimentos até 2016.
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Incorporação da
Unidade de Oncologia

Entendendo que o caminho para a excelência passa
pela busca do atendimento pleno às demandas da
sociedade, o Hospital Márcio Cunha incorporou o
Centro de Oncologia e Radioisótopos (COR), após dez
anos de parceria entre as instituições.
Referência regional no combate ao câncer para cerca
de um milhão de habitantes do Leste mineiro, em
mais de 50 municípios, a nova Unidade de Oncologia
do Hospital Márcio Cunha passou por uma série de
ações de revitalização, como aquisição de novos
equipamentos de tratamento e combate ao câncer,

Fachada do Hospital Márcio Cunha - Unidade Oncologia
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planejamento da construção de uma área específica
para oncologia pediátrica, contratação de profissionais
para incorporar o corpo clínico, incentivo à prática
de pesquisas científicas próprias e busca pela
humanização no atendimento aos pacientes.
Com a ampliação dos serviços, a instituição pretende
aperfeiçoar a assistência prestada às pessoas com
câncer e favorecer a constituição de um polo para o
desenvolvimento de pesquisas sobre a doença e suas
formas de tratamento.
Como fruto dessa proposta, o processo de
atendimento aos pacientes oncológicos do HMC
foi inovado por meio de uma adaptação técnica
nas aplicações de radioterapia. Recentemente foi
sistematizada a produção de moldes anatômicos de
chumbo, a partir das imagens tridimensionais geradas
pelos tomógrafos.
Depois de prontos, os moldes são acoplados ao
aparelho de radioterapia, possibilitando que, durante
o procedimento, a radiação atinja de maneira
mais precisa as áreas doentes em cada paciente.
Atualmente, a Unidade de Oncologia do Hospital
Márcio Cunha realiza, em média, 1.400 quimioterapias,
1.600 radioterapias, 100 atendimentos em medicina
nuclear e 2.200 consultas por mês.

Ampliações no CSFX:
as melhorias não param
Os alunos do Colégio São Francisco Xavier
(CSFX) encontraram, na primeira semana do ano
letivo, ambientes de aprendizagem ainda mais
aconchegantes, estimulantes e agradáveis.

O investimento
na área do ensino
infantil foi de R$ 1
milhão e 380 mil,
com a geração
de 75 empregos
indiretos.

Entre as 10 novas salas de aula inauguradas na
Unidade Cariru, quatro foram construídas na Ala B,
totalmente climatizadas e equipadas, destinadas
aos alunos do ensino médio. Ao todo, a estrutura foi
ampliada em 360 m², demandando investimento de R$
270 mil e geração de 40 empregos indiretos.
Os outros seis ambientes foram adaptados aos alunos
dos maternais II e III, 1º e 2º períodos da educação
infantil. Os espaços receberam banheiros adaptados
à faixa etária e ligados às salas de aula, brinquedos e
climatização.
Ainda dentro do projeto de obras, foram construídos no
Espaço Ser Criança, destinado à educação infantil, um
pátio com área de 900 m², uma cozinha experimental
para uso dos alunos, além de espaço com parque
de brinquedos, sala de contos, sala de dança e judô
e mobiliário projetado para crianças de dois a cinco
anos. Para os espaços dedicados à educação infantil,
o investimento aplicado foi da ordem de R$ 1 milhão e
380 mil, com a geração de 75 empregos indiretos.

Nova área da edução infantil:
Espaço Ser Criança

ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE ONCOLOGIA 2011

27%
RADIOTERAPIAS

43%

CONSULTA

2%

MEDICINA
NUCLEAR

28%

QUIMIOTERAPIAS

TOTAL 61.010
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Os alunos dos cursos técnicos também foram
beneficiados por melhorias na infraestrutura do
CSFX Unidade Horto. O espaço foi totalmente
reestruturado para atender aos professores e alunos
nas experiências formativas exigidas pelo mercado de
trabalho.
A partir de 2011, os estudantes contaram com novos
laboratórios voltados para os cursos de Análises
Clínicas e Enfermagem, além de áreas de convivência
ligadas à cantina, cozinha e sala dos professores.

Medicina Diagnóstica
Em junho, o HMC inaugurou mais um ponto de
atendimento, com a criação da Unidade de Medicina
Diagnóstica, no bairro Ideal. A nova estrutura permite a
realização de ultrassonografias, exames de radiologia
digital e patologia clínica, tudo com a mesma eficiência
e qualidade dos serviços desempenhados nas demais
unidades do Hospital Márcio Cunha.

Com o aumento da procura pelos serviços de
diagnóstico, a criação do novo ponto de atendimento
tem como objetivo ampliar a estrutura física da
Fundação para facilitar o atendimento ao cliente e
prestar serviço de forma descentralizada. Uma nova
parcela da comunidade pode ter acesso aos serviços
do HMC com mais conforto e comodidade.
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Inaugurada em junho de 2011, a
Unidade de Medicina Diagnóstica,
localizada no bairro Ideal, foi
criada com o objetivo de ampliar a
estrutura física do HMC, para facilitar
o atendimento ao cliente e prestar
serviço de forma descentralizada.
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Tecnologia médica
O trabalho no campo das Ciências Médicas exige
atualização constante. Com o objetivo de adequar a
infraestrutura do HMC às necessidades do mercado
e manter o atendimento aos usuários em elevados
níveis de segurança e qualidade, a Fundação São
Francisco Xavier investiu, em 2011, cerca de R$ 1,3
milhão em equipamentos hospitalares.
Parte dos equipamentos foi destinada à UTI Neonatal/
Pediátrica do HMC. Foram adquiridos berços
aquecidos, incubadoras, monitores de pressão arterial,
monitores de sinal vital, oxímetros de
pulso, carros transportadores de
medicamentos, respiradores, entre
Investimento de
outros aparelhos.

R$ 1,3 milhão em
equipamentos
hospitalares

A Gerência de Medicina Diagnóstica e
a Unidade de Pronto-Socorro do HMC
foram beneficiadas com a compra
de um aparelho de raios X móvel,
cadeiras de rodas, macas para transporte
adulto, eletrocardiógrafos, aparelho de ultrassom com
doppler colorido e carros para transporte de materiais
e medicamentos.
A Unidade de Medicina Laboratorial do HMC
também recebeu investimentos, com a aquisição
de equipamentos e complementação da equipe
de trabalho, por meio da contratação de uma nova
especialista. Agora, integram a infraestrutura da
unidade seis novas máquinas para identificação
bacteriana e análises bioquímicas, imunológicas e
de anatomia patológica. Os investimentos permitem
aumento da capacidade de atendimentos e mais
rapidez no processamento dos exames.

Espaço de Convivência
A Fundação São Francisco Xavier valoriza seu
quadro de colaboradores como seu principal
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instrumento produtivo. Assim, com o intuito de
tornar mais prazerosos os momentos de descanso
da equipe que atua no HMC, unidade de negócios
que concentra a maior parte dos colaboradores da
FSFX, foi inaugurado um Espaço de Convivência nas
dependências do estacionamento do hospital.
Com 130 m², o espaço conta com biblioteca, área para
estética e lazer, dois computadores com acesso à
internet, televisão com 30 canais e um deck com piso
de madeira, onde as pessoas podem relaxar enquanto
contemplam a bela vista do Parque Estadual do Rio
Doce.
A Fundação pretende repetir a iniciativa em outras
unidades de negócio, beneficiando todos os
colaboradores. A obra, realizada com recursos próprios,
foi totalizada em R$ 150 mil. Um investimento em
motivação e qualidade de vida, dedicado àqueles que
concretizam a missão social da Fundação.

Novo estacionamento do Hospital Márcio Cunha - Unidade I - Capacidade para 133 automóveis e 28 motocicletas

Novo estacionamento

Plano Diretor de Obras

Em meados de outubro de 2011, a Fundação
São Francisco Xavier concluiu uma nova área de
estacionamento, próximo ao Hospital Márcio Cunha
Unidade I. A área de 4 mil m² foi cedida pela Usiminas,
passando a abrigar 133 vagas para automóveis e 28
para motocicletas.

No dia 2 de maio de 2011, a Fundação São Francisco
Xavier anunciou um plano de investimentos da ordem
de R$ 33 milhões em estrutura, equipamentos,
capacitação e implantação de novas áreas de
atendimento do Hospital Márcio Cunha. As melhorias
previstas pelo Plano Diretor de Obras constituem
a quarta grande intervenção para adequação da
estrutura física e maior qualidade da assistência
prestada aos usuários do hospital, inaugurado em
1965.

A construção do estacionamento não integra o Plano
Diretor de Obras do HMC, mas foi realizada para
atender às demandas dos usuários da instituição, em
razão da utilização de um dos estacionamentos para
canteiro de obra. A medida proporcionou um acréscimo
de 30% sobre a quantidade anterior de vagas. E para
garantir a travessia segura dos clientes, uma passagem
elevada foi construída em frente ao estacionamento,
com nova calçada de acesso ao hospital.

Quando o HMC foi fundado, estava estruturado
para atender urgências e internações em seus 50
leitos. Contava apenas com unidades básicas, como
serviços de raios X e laboratório, bloco cirúrgico,
centro obstétrico e duas alas de internação. Em 1970,
foram construídos mais 30 leitos. Na década de 80
aconteceu a ampliação da estrutura, que transformou
o hospital em referência regional. De 2000 até 2004

foram realizadas as obras de construção da Unidade
II, no bairro Bom Retiro. Agora, a Fundação põe em
prática o quarto ciclo de avanços do HMC, que tem
como foco a excelência do atendimento, a inovação, a
pesquisa e a tecnologia.
O Plano Diretor de Obras inclui ampliações, construção
de espaços e aquisição de novos equipamentos e
investimentos da ordem de R$33,6 milhões. As obras,
que serão concluídas em 2015, trarão impactos
positivos para todos os usuários do hospital, sejam
eles clientes particulares, do Sistema Único de Saúde
(SUS), da operadora Usisaúde e convênios.
Uma das mais relevantes obras previstas pelo Plano
Diretor do HMC é a reforma e ampliação do ProntoSocorro. O espaço passará a contar com uma área
exclusiva para Pediatria, com consultórios, leitos,
espaço para os setores de apoio, ampliação dos
setores de Acolhimento e Classificação de Risco,
recepção, salas de espera, ambulatório de trauma e
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Futura Fachada do
Pronto-Socorro do HMC I
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ambulatório para atenção aos pacientes em choque.
Para 2012, a previsão é que as fases I e II sejam
concluídas.
Também no HMC Unidade I, a Central de Materiais e
Esterilização (CME) passa por reforma para ampliação
da capacidade produtiva em 57%. Na Unidade II, as
obras também já foram iniciadas.

Futura recepção do
Pronto-socorro do HMC I

Futura unidade de pediatria do HMC I

Futuros consultórios médicos do
Pronto-socorro do HMC I

Atualmente, a obra de construção da área de 1.200 m²
de internação, com 16 leitos, e da UTI Adulto, com 10
leitos, no segundo piso, está em fase de montagem da
estrutura em Steel Framing. Também estão previstas
para serem iniciadas, na Unidade II, as obras de
construção de 20 consultórios e do Centro Diagnóstico
por Imagem (raios X, consultório para ultrassonografia,
tomógrafo, ressonância magnética, mamógrafo, sala
para biópsia, sala para exames de densitometria
óssea, salas de espera, adaptações para portadores
de necessidades especiais, áreas de apoio (banheiros,
copa, sala para laudos, sala para preparo e recuperação
de pacientes).
Alguns investimentos do Plano Diretor tiveram início
em 2010 e já são utilizados pela comunidade, como
o 7º andar do HMC Unidade I, que foi completamente
reformado para a criação de 72 leitos de atendimento
aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com
a disponibilização desses leitos, a Unidade II passou
a oferecer aos clientes da Usisaúde mais 28 vagas de
internação.
Outra melhoria foi a ampliação do Call Center do
hospital. Onze colaboradores foram incorporados à
equipe e novos equipamentos foram adquiridos para
trazer mais agilidade aos serviços prestados.

84

85

Dr. Adseu Álvares de Andrade - Superintendente de Planos de Saúde – Usisaúde e Rodrigo Toubes - Gerente Geral de Operação da Mineração
Usiminas, cortando a fita simbólica de inauguração do CAC BH.

Usisaúde mais perto de seus clientes
Em 2011, a Usisaúde trabalhou para estar mais perto
ainda de seus clientes. A inauguração de um novo
Centro de Atendimento ao Cliente (CAC) e os seis novos
Postos de Atendimento ao Cliente (PACs) são prova
dessa maior proximidade.

Halyne Mariane de Faria Ruela - Analista de Promoção da Saúde - Gerência de Promoção da Saúde
Cláudia Regina Delfino - Auxiliar Administrativo de Atendimento – Gerência de Operação de Planos Saúde SP e Região Sul
Gláucia Fonseca de Almeida de Souza – Beneficiária da Usisaúde
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O novo CAC foi inaugurado em Itaúna/MG. O espaço
tem como finalidade proporcionar mais conforto,
agilidade e praticidade para atender os beneficiários
Usisaúde localizados na região de Itaúna e entorno.
O novo espaço oferece aos empregados Usiminas
e familiares os serviços de emissão de guias de
atendimentos, informações e esclarecimentos sobre os
planos, realização dos projetos de promoção da saúde,
entre outros.

Os Postos de Atendimento ao Cliente (PACs) estão
localizados dentro das empresas que são clientes
Usisaúde, com o objetivo de prestar atendimento
exclusivo, facilitar o acesso e proporcionar mais
comodidade e privacidade aos beneficiários da
Usisaúde.
O novo PAC de Belo Horizonte está localizado dentro
da Sede da Usiminas; em Guarulhos e Santa Luzia,
os PACs são voltados ao atendimento exclusivo aos
funcionários da Soluções Usiminas; em Betim, para
atender aos funcionários da Codeme e Soluções
Usiminas; e em Taubaté também para atender aos
funcionários da Codeme.
Seis novos postos de atendimento: Belo Horizonte,
Santa Luzia, Betim (dois postos), Guarulhos e
Taubaté.
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Grasielle Ferreira de Souza
Recepcionista do Hospital
Superintendência de Gestão

Inovações e
Novos Negócios

Fomentar conhecimento e
novas tecnologias, ampliar os
negócios e firmar parcerias
são atitudes que fazem da
Fundação uma instituição
sempre em busca de novos
horizontes.
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No ciclo de trabalho 2011, 32 projetos foram inscritos
no programa, dentre os quais 9 foram selecionados
como pré-finalistas até a premiação anual, quando
foram eleitos os vencedores nas categorias
Práticas da Saúde, Práticas de Educação e Práticas
Administrativas. Confira os destaques:

Novos
Horizontes

10 Trimestre
GANHO DE PRODUTIVIDADE
DAS SECADORAS DE ROUPAS

Práticas que Transformam

A Unidade de Processamento de Roupas do Hospital
Márcio Cunha adquiriu mais agilidade e eficiência com
a troca dos motores de exaustão das três secadoras
de roupas da lavanderia. A alteração proporcionou
um ganho de 10 minutos por ciclo de lavagem,
possibilitando a secagem de 42 kg de roupas a mais
por hora. A mudança demandou investimentos de
R$ 2.190. Se fossem adquiridos equipamentos novos,
seriam necessários aproximadamente R$ 25 mil.

A Fundação São Francisco Xavier acredita que
valorizar o talento de seus colaboradores é apostar
na capacidade criativa de sua equipe, estimulando
as pessoas a aplicarem ações que possam aprimorar
seu processo produtivo e promover o bem-estar nas
relações de trabalho.

rática
Melhor P tiva
tra
Adminis

O programa corporativo Práticas que Transformam é
a concretização desta ideia, e foi criado para alinhar
a busca contínua pela melhoria dos processos
institucionais ao reconhecimento dos colaboradores
que, em qualquer campo de trabalho, se dedicam ao
desenvolvimento e à inovação.
A essência do programa está na seleção de práticas
que foram aplicadas no dia a dia da organização por
colaboradores, profissionais pró-labore ou equipes
de trabalho, gerando resultados positivos. Entre
as diversas ações implementadas, existem sempre
aquelas que se destacam por sua consistência,
proporcionando aprendizagem coletiva e melhoria nos
resultados.
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Impactos positivos: economia de tempo e
recursos, otimização de processos.

TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (CTRS)

Com a mudança, foi possível otimizar as sessões
de diálise a partir da centralização dos materiais
necessários no carrinho, oferecendo mais segurança
aos pacientes, pela maior disponibilidade dos
colaboradores para a assistência. A iniciativa também
favoreceu o controle dos custos e facilitou o descarte
de materiais perfurocortantes, tornando mais seguro o
dia a dia dos profissionais envolvidos.

Impactos positivos: maior humanização da
assistência, melhoria dos processos, segurança
profissional.

20 Trimestre
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS
DOS APARTAMENTOS DO HMC II
Em setembro de 2010, a Unidade II do HMC passou a
contar com 10 apartamentos. Nessa ocasião, o Setor
de Higienização encontrou um grande desafio: realizar
as limpezas terminais desses ambientes com rapidez
e eficiência, sem aumento da equipe de trabalho. Os
colaboradores encontraram na impermeabilização dos
pisos a solução para reduzir os períodos de limpeza.
A prática demonstra alinhamento com as estratégias
da FSFX, permitindo a redução de custos e a
otimização de processos. A impermeabilização dos
pisos também favorece o aprimoramento estético
dos ambientes, além de proporcionar maior rapidez
na disponibilização de leitos, o que contribui para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo
hospital.

Impactos positivos: economia de tempo e
recursos, otimização de processos, menor
tempo de espera para ocupação de leitos.

O projeto consiste na transformação de um carrinho
multiuso em instrumento de trabalho adaptado às
necessidades da diálise.
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PROJETO CUIDAR

30 Trimestre

40 Trimestre

DILUIDOR DE ÁCIDO PERACÉTICO

Diante da percepção do aumento do número de
carteiras danificadas, paredes sujas e objetos escolares
perdidos no Colégio São Francisco Xavier, a equipe de
colaboradoras Adriana Soares Souza, Fabiane Costa
de Araújo Porto, Maria das Graças Pessoa, Mary de
Assis Silva Franco e Simone Dutra Machado de Oliveira
idealizou e conduziu a implantação do Projeto Cuidar.

METODOLOGIA ORÇAMENTÁRIA

QUEBRA DE PARADIGMAS NA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA FSFX

Os exames de endoscopia, broncoscopia e
colonoscopia demandam a desinfecção de alto
nível do aparelho endoscópico, o qual é imerso na
solução de ácido peracético 2%, por 20 minutos.
O produto, entretanto, é tóxico, causando reações
adversas como irritação nos olhos e cefaleia durante
a sua manipulação. Os colaboradores responsáveis
preparavam a solução em um balde aberto, com uma
espátula pequena, de fina espessura.

rática
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Com a implantação das novas diretrizes, a Unidade
de Planejamento e Controle sentiu a necessidade de
aprimorar o processo de Planejamento Financeiro,
alinhando seu objetivo final às predefinições
do Planejamento Estratégico. A adoção da
nova metodologia orçamentária favoreceu o
acompanhamento das variações dos custos, facilitando
a análise dos dados à luz do Planejamento Estratégico
da FSFX.
A iniciativa dos colaboradores resultou na criação de
um Formulário de Investimentos e Ações Essenciais,
tendo como intuito proporcionar à FSFX a mensuração
e análise prévia dos objetivos e estratégias priorizados
pelos gestores no ciclo orçamentário.

Impacto positivo: controle de custos
alinhado ao Planejamento Estratégico.

Até o ano de 2010, a contratação de serviços era feita
pela FSFX por meio de negociação direta das próprias
unidades de negócio. Buscando padronizar esses
processos, tornando-os ainda mais transparentes e
eficazes, a Gerência de Contratos passou a efetuar as
contratações de serviços por meio de licitação.
A iniciativa proporcionou que colaboradoras do setor
passem a acompanhar sistematicamente os resultados
das negociações realizadas. Após o resultado de 3% de
economia no 1º trimestre, a própria equipe estabeleceu
esse percentual como meta a ser alcançada nas
licitações.

rática
Melhor P e
Saúd

Impactos positivos: redução de custos,
transparência, padronização dos processos.

SARAU LITERÁRIO
ORIENTAÇÃO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
Impactos positivos: conservação do
patrimônio, incentivo à responsabilidade,
formação para a cidadania.

A iniciativa foi aplicada junto às turmas do ensino
fundamental II (6º ao 9º ano), por meio da promoção
de atividades educativas capazes de desenvolver
entre os estudantes valores que propiciem cuidados
nos âmbitos pessoal, ambiental e social. Respeito,
solidariedade, amizade, conservação, cuidado com os
objetos e com a própria escola foram alguns dos temas
tratados durante a realização do projeto, visando
ampliar o olhar cuidadoso do aluno para o ambiente
escolar como um todo, desde a estrutura física até as
pessoas.
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Mensalmente, uma equipe multidisciplinar de
profissionais do Hospital Márcio Cunha reúne pacientes
oncológicos e seus acompanhantes para a realização
de palestras sobre cuidados e medidas preventivas
ligadas ao câncer e suas formas de tratamento. Além
de se revelar uma importante iniciativa de saúde
coletiva, o projeto tem oportunizado a socialização de
pacientes de câncer, produzindo trocas de experiências
e a criação de relações de amizade e solidariedade.
Os temas abordados nas palestras são sugeridos pelos
próprios participantes, que também avaliam, a cada
encontro, a pertinência das atividades realizadas.

Impactos positivos: humanização da
assistência, prevenção.

Os colaboradores, professores e alunos do Colégio São
Francisco Xavier vivenciaram momentos de integração,
lazer e cultura por meio do projeto Sarau Literário,
idealizado pelos educadores da Biblioteca José Amilar
da Silveira.
Com o envolvimento da Coordenação Geral de
Desenvolvimento e Promoção da Educação, a
iniciativa utilizou práticas de incentivo à leitura para a
estruturação de intervenções interdisciplinares, com
interpretação e adaptação de textos, feira de livros,
apresentações de música, dança e teatro.

Impactos positivos: integração entre escola e
comunidade, incentivo à leitura, ao trabalho em
equipe e à criatividade.

Impactos positivos: melhoria dos processos,
segurança e saúde dos colaboradores.

Para sanar o problema, os colaboradores utilizaram
materiais recicláveis e desenvolveram um balde com
uma espátula adaptada à tampa e acoplada a um cabo
externo que permite fácil movimentação e agitação
da solução. O novo instrumento impede que o ácido
peracético seja inalado, diminuindo a ocorrência de
reações adversas. A iniciativa resultou em melhor
homogeneização do produto e segurança para a
equipe profissional, diminuindo os riscos de acidentes
de trabalho.
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Exames de imagens em CD ou DVD
Desde o final de setembro, o Hospital Márcio Cunha
(HMC) passou a entregar para pacientes externos
as imagens de exames de tomografia, ressonância
e hemodinâmica gravadas em CD ou DVD. Um
equipamento adquirido pela FSFX grava as imagens do
exame realizado e ainda imprime os dados do paciente
em um dos lados do disco. A gravação das imagens
e dos dados é feita num único processo, logo após
a realização do exame, anulando a possibilidade de
troca de dados e reduzindo o número de
películas impressas.

Economia de
R$ 200 mil.
Redução em mais
de 50% nos custos
das impressões

A inovação dá continuidade
à melhoria dos processos da
Gerência de Medicina Diagnóstica,
iniciada com a aquisição do
sistema computadorizado de
gerenciamento, armazenamento
e comunicação de imagens médicas,
denominado Picture Archiving and Communications
System (PACS).
Quando foi instalado nos computadores assistenciais
das duas unidades do HMC, o PACS eliminou a
impressão dos exames de imagens de pacientes
internados, gerando uma previsão de economia de R$
200 mil por ano. Agora, com a utilização de discos na
entrega dos exames, será possível reduzir em mais
50% os custos das impressões.

Novos planos odontológicos
A Usisaúde, em parceria com o Centro de Odontologia
Integrada, passou a oferecer novas e mais completas
opções de planos odontológicos aos beneficiários
Usisaúde ligados às empresas Usiminas: os planos
odontológicos Plus e Top.
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O Usiodonto Plus foi elaborado para atender às
necessidades de restabelecimento das funções
mastigatórias do paciente. Ao migrar para esse plano,
o beneficiário passa a ter cobertura para vários
procedimentos complexos, como a implantação de
próteses dentárias.
Já o Usiodonto Top, além de contemplar as vantagens
do Usiodonto Plus, dá cobertura a procedimentos
protéticos em metalocerâmica e em porcelana pura,
sendo a modalidade de plano odontológico ideal para
os beneficiários mais exigentes quanto aos resultados
estéticos do tratamento.
A oferta das duas novas modalidades de planos
foi planejada em atendimento a solicitações dos
próprios colaboradores das empresas Usiminas,
que manifestaram internamente a necessidade de
ampliação das opções de procedimentos cobertos
pelos Planos Usiodonto 1 e 2, até então os únicos
planos odontológicos corporativos disponíveis.
Além de trazerem inovações, tanto o modelo
Usiodonto Plus quanto o Top contemplam também
todos os procedimentos básicos previstos pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O regime é de
coparticipação, mas as consultas e os procedimentos
preventivos são isentos de pagamento adicional.

COI Empresas
Ampliando o acesso da população às possibilidades
de prevenção e tratamento em saúde bucal,
recentemente o COI colocou o atendimento de sua
equipe profissional à disposição das empresas que
contratarem seus serviços odontológicos.
Além dos colaboradores vinculados às empresas
Usiminas, o COI passa a atender beneficiários ligados
a outras instituições conveniadas, oferecendo planos
com coberturas que abrangem a realização de
procedimentos de alta complexidade, como práticas de
ortodontia, implantodontia, prescrição e aplicação de
aparelhos para ronco e apneia do sono.
Inovando seu plano de negócios, o COI pretende
expandir suas ações em prol da qualidade de
vida, passando a atender à demanda crescente de

organizações cada vez mais preocupadas com a
promoção integral da saúde de seus colaboradores.

FSFX e AAPI - Parceiros de história
Em reconhecimento à importância dos serviços
prestados pelos trabalhadores que se aposentaram
nas empresas Usiminas, a Fundação São Francisco
Xavier recentemente firmou mais uma parceria
com a Associação dos Metalúrgicos Aposentados e
Pensionistas de Ipatinga (AAPI). Com o novo contrato,
além dos atendimentos no Centro de Odontologia
Integrada e nas unidades I e II do Hospital Márcio
Cunha, os associados e dependentes da AAPI passam
a ser contemplados pelos serviços da Unidade de
Oncologia.

Ana Amélia Simões Salum
Cirurgiã-Dentista Pró-Labore
Centro de Odontologia Integrada

PLANOS ODONTOLÓGICOS ADMINISTRADOS
PELO COI
Usiodonto I

10.229

Usiodonto I Executivo
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Usiodonto Plus

5035

Usiodonto Top

42.879

TOTAL

58.241

Nas unidades próprias do COI são atendidos 60.647 clientes entre beneficiários
dos planos Usiodonto I, II, Plus, Top e da Associação dos Aposentados.
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O Centro de Odontologia Integrada
possui 47 unidades de atendimento
distribuídas em três clínicas,
além dos serviços de apoio. O COI
nasceu em 1988 e alcançou um dos
melhores indicadores de saúde bucal
divulgados no Brasil e no mundo.
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Usisaúde Empresas
Após alterar sua identidade visual e se reafirmar no
mercado enquanto empresa sólida, mas em constante
evolução, a operadora Usisaúde promoveu, em 2011, a
ampliação de seu rol de clientes corporativos no Leste
de Minas, com o lançamento do Plano Ideal.
Baseado em coparticipação, o Plano Ideal pode ser
contratado por pessoas jurídicas, o que permite
que os valores das mensalidades sejam menores
para os beneficiários. Os investimentos nos planos
adquiridos variam em função da faixa etária, do tipo
de acomodação e do valor da coparticipação a ser
paga. Com isso, a Usisaúde oferece um amplo mix de
produtos, capaz de atender às expectativas de cada
cliente.
No ano de lançamento do Plano Ideal, mais de 100
empresas da região enxergaram neste novo produto
a solução ideal para a necessidade de saúde de seus
colaboradores e o contrataram.

Participação da Usisaúde no Comitê
Técnico do Sistema Integrado de Saúde
Usiminas
A Usisaúde foi convidada a participar do Comitê
Técnico do Sistema Integrado de Saúde Usiminas,
implementado pela Usiminas no segundo semestre
de 2011. O comitê tem por objetivo auxiliar as
empresas Usiminas a desenvolver um modelo de
saúde resolutivo, continuado, inovador e consistente,
a fim de se obter avanços na saúde de empregados
e familiares. Também participam do grupo médicos
do trabalho, representantes do RH e da área de
Comunicação. O comitê aprovou 12 macroprocessos
e diferentes metas para área de saúde, a serem
trabalhadas ao longo de 2012, que têm por objetivo
aprimorar, de forma sinérgica, os processos de saúde
ocupacional, assistencial, promoção de saúde e
assistência social.

Tecnologia da Informação
Adequando-se às necessidades de cada interessado,
o Plano Ideal também pode ser adquirido
individualmente ou por famílias, oferecendo cobertura
completa para consultas, exames, internações e
parto, conforme o rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
O plano garante, ainda, acomodação em enfermaria
ou apartamento, cobertura nacional para os casos
de urgência e emergência, atendimento nas duas
unidades do Hospital Márcio Cunha (HMC) e em toda a
rede credenciada no Vale do Aço e Minas Gerais.

Mais de 100
empresas da
região aderiram
o Plano Ideal
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A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) trata a
informação como um patrimônio valioso e, por isso,
aplica a ela tecnologias que permitem o contínuo
aprimoramento da gestão do conhecimento para o
uso inteligente dos recursos. Em 2011, a instituição
investiu na evolução de seus processos e serviços,
utilizando como importantes instrumentos projetos
fundamentados na Tecnologia da Informação.

Denise Santana Carli Coutinho - Supervisora de Vendas | Amanda Lacerda Lima Hott - Vendedora Interna | Antônio Carlos de Oliveira Gomes - Consultor de
Vendas Corporativo | Maria Geralda Almeida - Consultora de Vendas Corporativa | Guilherme Ferreira Pereira - Vendedor Plano Pessoa Física | Limara Lírio Batista
de Souza - Vendedora Plano Pessoa Física | Katiuscia Kellen Coelho Delmasquio Pereira - Vendedora Plano Pessoa Física
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SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO
Com o objetivo de apoiar o Setor de Recursos
Humanos no desenvolvimento do ciclo anual de
Avaliação de Desempenho, a Fundação São Francisco
Xavier investiu na implantação do Sistema de Gestão
de Desempenho, que permite a coleta de dados
e a emissão de relatórios para acompanhamento
sistematizado de todo o processo avaliativo.
Em termos de abrangência, o modelo de avaliação
adotado pela FSFX para 2011 desenvolve-se na
modalidade 180°, com análises realizadas pelos
gestores sobre seus colaboradores, além de
autoavaliações.
Além de agilizar o trabalho avaliativo interno, a criação
do Sistema de Gestão de Desempenho alinha-se à
cultura organizacional para gerar um processo isento,
transparente e objetivo de análise do engajamento
entre as metas da empresa e seu capital humano.
GESTÃO DE VALE TRANSPORTE DO R3/SAP
Aplicando a Tecnologia da Informação para a redução
de custos e otimização de processos administrativos,
a FSFX realizou em 2011 a implantação de um sistema
específico para a gestão de vales transporte.
A ferramenta leva em consideração o plano de trabalho
dos colaboradores, as ausências, dias extras e saldos
presentes nos cartões de passes, evitando compras
desnecessárias.
A aplicação da iniciativa resultou em uma redução
média de 15% no valor mensal de compra dos valestransporte, gerando uma economia de R$ 254.385,00.
As vantagens de utilização da nova ferramenta
também foram percebidas pela redução do tempo
gasto na geração da compra e emissão dos relatórios,
na redução do número de impressões em papel e
na maior presteza no atendimento ao colaborador,
proporcionada pela facilidade de acesso aos dados.
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ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA CENTRAL
TELEFÔNICA DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
Buscando aprimorar um dos principais canais de
prestação de informações e atendimento ao público do
Hospital Márcio Cunha, a FSFX investiu na atualização
tecnológica da Central Telefônica da instituição. A
medida demandou a aquisição de equipamentos e a
montagem de uma infraestrutura composta por novos
cabeamentos de rede e de telefonia.
Além de diminuir travamentos e congestionamentos
dos ramais telefônicos, o trabalho desenvolvido pela
Gerência de Unidade de Informática da FSFX resultou
na melhor distribuição dos ramais, favorecendo a
aplicação periódica dos processos de manutenção e
facilitando a integração de novos equipamentos da
área de telefonia.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DA PROMOÇÃO DA SAÚDE
O Sistema de Gerenciamento da Promoção da Saúde
(SGPS) é fruto de uma parceria entre a Gerência
de Unidade de Informática da FSFX e a Usisaúde.
A ferramenta tem como objetivo dar suporte aos
processos da operadora, produzir análises da carteira
de beneficiários e acompanhar a participação dos
beneficiários nos projetos de promoção da saúde e
prevenção de doenças.
No decorrer de 2011, a FSFX concluiu a implantação
do sistema, que já está sendo usado pela Usisaúde.
Para o ano seguinte, a instituição planeja a realização
de ajustes que possibilitem a utilização externa da
ferramenta, ampliando seu acesso a entidades e
profissionais parceiros da operadora.

Redução média
de 15% no valor
mensal, gerando
uma economia de R$
254.385,00 no ano

Bruno Guedes Moreira - Analista de Sistema - Gerência de Tecnologia da Informação

INTERFACEAMENTO DO
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Vantagens da automatização
•

Os avanços tecnológicos da FSFX também foram
aplicados ao Laboratório de Patologia Clínica do
HMC. Em 2011, foi posto em andamento o processo
de automatização da realização dos exames no
laboratório, com o objetivo de eliminar as intervenções
humanas e agregar mais segurança e agilidade aos
serviços prestados.
Por meio de uma parceria firmada entre a Gerência de
Unidade de Informática, o Laboratório de Patologia
Clínica e a empresa Data Innovations, colaboradores
da FSFX utilizaram o Sistema Instrument Manager para
construir interfaces que permitem a automatização
dos processos de realização dos exames laboratoriais.
A partir daí, a equipe já está planejando a evolução do
projeto, com o objetivo de expandi-lo a outras etapas
do trabalho desempenhado pelo laboratório.

•

•

•
•

Aprimoramento do processo de identificação das
amostras, com leitura automática das informações
por meio de código de barras;
Com a interface, os resultados dos exames já saem
do equipamento e são inseridos automaticamente
no Hosix, eliminando as etapas de digitação dos
laudos e transcrição para o mapa de trabalho;
Eliminação de possíveis falhas humanas durante
a execução do processo, seja na identificação das
amostras ou na liberação dos resultados;
Rapidez na liberação dos resultados;
Economia de tempo e ganho de produtividade,
com aumento da quantidade de exames realizados
por mês.
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Cléria Gomes de Jesus
Técnica de Enfermagem - Internação II
Hospital Márcio Cunha

Atuação
Reconhecida

Ao longo de 2011, a Fundação
São Francisco Xavier teve sua
atuação reconhecida e comprovou
a qualidade dos serviços com a
manutenção das certificações,
participação em eventos na
comunidade, conquista de
prêmios e bons resultados por
meio das pesquisas realizadas
junto aos seus clientes.
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Acreditação com excelência
Em 2003, o Hospital Márcio Cunha foi o primeiro
do Brasil a ser Acreditado com Excelência pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA). Desde
então, a entidade vem mantendo a certificação por
meio das auditorias anuais realizadas pelo DNV. Todo
o processo tem por objetivo promover a permanente
avaliação e certificação da qualidade dos serviços
de saúde, permitindo seu aprimoramento contínuo,
de forma a garantir a excelência na assistência aos
pacientes. Em 2012, acontecerá o processo trianual de
recertificação do HMC.

Qualidade
Certificada

Melhor case em ações corretivas
de saúde e segurança no trabalho
O suporte Fisga Caixa, eleito pelo programa corporativo
Práticas que Transformam como o primeiro colocado
entre os projetos apresentados em 2010, ganhou
reconhecimento nacional. A iniciativa foi desenvolvida
pelos colaboradores Paulo Roberto Moreira, Gilberto
Leôncio Berbet Neto e Wanderson Alves de Oliveira
(Manutenção e Reparos), em conjunto com Flávio
Rodrigues da Silva (Segurança do Trabalho) e Thiago
de Souza Pereira (Higienização Hospitalar), todos
integrantes da equipe do Hospital Márcio Cunha (HMC).
Confirmando a qualidade do projeto, o Fisga Caixa foi
escolhido pela Revista Proteção como o melhor case

Ao longo de 2011, a Fundação São Francisco Xavier
comprovou a qualidade dos serviços prestados
por suas unidades de negócio, mantendo suas
certificações ISO 9001:2008. O Colégio São Francisco
Xavier tem seu trabalho atestado por este tipo de
certificação desde 1997. A segunda certificação da
FSFX foi obtida em 1999 pelo Laboratório de Patologia
Clínica do Hospital Márcio Cunha. Já a operadora
de planos de saúde – Usisaúde, obteve certificação
em 2005. Para manutenção desses títulos, a FSFX
passa, anualmente, por auditorias externas do órgão
certificador Det Norske Veritas (DNV).
Em linhas gerais, as certificações ISO 9001 servem
para assegurar que os processos realizados pelas
organizações sejam bem gerenciados, com a busca
pela melhoria contínua, gerando resultados positivos
para a instituição, colaboradores e clientes.
Thiago de Souza Pereira – Supervisor de Conservação e Limpeza - Gerência de Higienização e Transporte
Paulo Roberto Moreira – Mecânico de Manutenção de Refrigeração - Gerência de Manutenção e Equipamentos
Gilberto Leoncio Berbet Neto - Instrumentista de Manutenção - Gerência de Manutenção e Equipamentos
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brasileiro na categoria Ações Corretivas em Saúde e
Segurança no Trabalho.
Em agosto, os autores da ideia foram convidados a
apresentar o trabalho no 7º Seminário Proteção Brasil
- Aprenda com as Empresas que Fazem Melhor, no
Expo Center Norte, em São Paulo. A Revista Proteção
é editada pela Proteção Publicação e Eventos,
empresa considerada referência nas áreas de Saúde e
Segurança no Trabalho, Resgate e Emergência.
O suporte Fisga Caixa consiste em um dispositivo que
funciona como uma espécie de extensão do braço
humano para carregar as caixas onde são depositadas
agulhas e outros objetos perfurocortantes. A
ferramenta é produzida com materiais reaproveitados e
elimina o contato direto do colaborador com o objeto a
ser carregado, bastando “fisgá-lo” com as hastes.
A premiação conquistada pelos inventores do
Fisga Caixa reafirma a importância do projeto
corporativo Práticas que Transformam, responsável
por revelar iniciativas inovadoras, capazes de alinhar
produtividade e melhoria da qualidade de vida no dia a
dia dos colaboradores.

Prêmio Aberje 2011
A Usisaúde conquistou o Prêmio Aberje
2011 na categoria “Publicação Especial”.
A revelação foi feita em cerimônia
realizada no dia 24 de novembro, em
São Paulo, na presença de mais de 400
profissionais de comunicação e dezenas
de empresas de todas as regiões do país.
Promovido pela Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (Aberje),
o prêmio é o mais importante
reconhecimento da área de
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comunicação empresarial no Brasil, e já contemplou
trabalhos de organizações como Usiminas, Petrobras e
Fiat em outras edições.
A publicação vencedora consiste em um conjunto de
cartilhas educativas desenvolvidas especialmente
para utilização no programa “Atitude rima com
Saúde”, oferecido aos beneficiários da Usisaúde, com
o objetivo de estimulá-los à adoção de hábitos que
favoreçam uma vida mais saudável.
Para tanto, o material foi elaborado por meio de uma
estreita parceria entre os profissionais de comunicação
e de saúde, resultando em uma publicação leve,
visualmente interessante e de leitura agradável.
Além de reconhecer a qualidade técnica e conceitual
do material, o prêmio veio valorizar a missão social
da Fundação São Francisco Xavier, reafirmando a
motivação maior da instituição: tornar-se modelo de
excelência no país nas áreas de saúde e educação.

Pesquisa de satisfação Usisaúde
PESQUISA DE SATISFAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha
durante os meses de julho e agosto, com o objetivo de
medir a satisfação dos clientes em relação aos planos
de saúde médicos e odontológicos.
Ao todo, foram aplicados 1.414 questionários referentes
aos planos médicos, que correspondem a uma amostra
suficiente de todo o público Usisaúde, presente nos
estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e
Rio Grande do Sul.

O índice de satisfação em
relação ao plano médico foi de
71%, sendo que a qualidade dos
médicos e a dos hospitais foram
os dois pontos de destaque.
Dentre os entrevistados, 87%
recomendariam a Usisaúde a um
amigo ou parente
PESQUISA DE SATISFAÇÃO RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES USISAÚDE
Ao longo do mês de novembro de 2011, foi aplicada
uma pesquisa de satisfação para avaliar o atendimento
prestado nos Centros de Atendimento ao Cliente (CACs)
e nos Pontos de Atendimento ao Cliente (PACs). Nos
PACs, que estão localizados nas empresas Usiminas
e na Codeme, um formulário de satisfação impresso
foi aplicado, com o objetivo de avaliar o atendimento
prestado aos empregados dessas empresas. Já nos
CACs de Ipatinga, Belo Horizonte e Santos, a avaliação
foi feita por meio de uma máquina eletrônica em que
o beneficiário respondia às mesmas perguntas que
constavam no formulário.
Ao todo, 6.429 beneficiários responderam à pesquisa e

avaliaram áreas que têm contato direto com o público,
como a Recepção, Call Center, Auditoria Médica e
outras.

O índice geral de satisfação foi de 93,41%. Já
o resultado anual, considerando também as
pesquisas realizadas em maio e novembro,
foi de 95%.

Participação no Congresso Nacional de
Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG
O congresso foi um grande evento científico e
acadêmico de saúde brasileiro, promovido pela
Faculdade de Medicina da UFMG em comemoração
do seu centenário. Realizado entre os dias 2 e 5 de
novembro de 2011, em Belo Horizonte, teve como
temática principal as “Políticas de Promoção da Saúde”
e contou com a participação de centenas de pessoas,
além de representantes de importantes entidades
públicas e privadas, como o Ministério da Saúde e a
Organização Mundial da Saúde.
A Usisaúde foi convidada a participar de duas mesasredondas sobre os temas “Integração da Saúde
Suplementar com a Saúde Ocupacional” e “Melhores
Práticas Organizacionais que Promovem o BemEstar Coletivo”. Esta participação representou uma
oportunidade para a empresa mostrar a qualidade do
seu trabalho em nível nacional, abrindo caminho para
parcerias e melhorias futuras.
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Expo-Usipa
Em julho, pela primeira vez, a Fundação São Francisco
Xavier (FSFX) marcou presença na Expo-Usipa, em
Ipatinga, com participação de todas as suas unidades
de negócio: Colégio São Francisco Xavier (CSFX),
Hospital Márcio Cunha (HMC), Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, Usisaúde e
Centro de Odontologia Integrada (COI).
Oferecendo ao público um espaço com monitores
treinados, cinema, jogos eletrônicos, piscina de
bolinhas e atividades lúdicas, o CSFX concentrou a
atenção das crianças, enquanto os pais visitavam a
feira.
Simultaneamente, profissionais do HMC
proporcionaram momentos de atenção à saúde,
com aferição de pressão arterial, testes de glicemia,
orientações nutricionais e cálculo de Índice de Massa
Corporal (IMC).
A Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente aproveitou o espaço
para divulgar ações realizadas em mais de 40
empresas do Leste de Minas.
A Usisaúde, por sua vez, disponibilizou informações
sobre os planos de saúde individuais e corporativos
oferecidos à região.
Perto de completar 30 anos, o COI utilizou a
participação na Expo-Usipa para anunciar a abertura
da assistência em serviços de alta complexidade
odontológica para o mercado. No estande da FSFX,
profissionais do COI ofereceram ao público exames
odontológicos e limpeza bucal.

Fachada do stand da
FSFX na 10a Expo Usipa
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Carlyle Ribeiro de Carvalho
Mecânico de Manutenção
Superintendência de Gestão

Responsabilidade
Social

A responsabilidade social está
intrínseca ao propósito da Fundação.
A filantropia é uma característica da
própria instituição e atrai voluntários
que realizam ações com o foco na
solidariedade e no bem-estar social.
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Atendimentos SUS

Atitude que
gera solidariedade

Solidariedade
no Encontro da Família

O número de internações e consultas no HMC
aumentou 14% nos últimos cinco anos. A taxa média
de ocupação dos leitos do HMC é de 85%, com
picos de 90%. Mais dos 60% de atendimentos na
hemodinâmica e das internações foram realizados por
meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
O hospital atendeu no limite de sua capacidade.
Mais de 80% das sessões de hemodiálise e partos
e mais de 95% dos transplantes foram realizados
pelo SUS. Destacam-se as altas complexidades, nas
áreas de cardiologia, neurocirurgia, terapia intensiva,
transplante renal e terapia renal susbstitutiva.

Como parte das ações do I Encontro da Família,
realizado em junho, os colaboradores da FSFX
aderiram a uma ação solidária, com a doação de
alimentos não perecíveis. No total, foram arrecadados
134 kg de mantimentos (açúcar, arroz, fubá, sal, feijão,
trigo, café e macarrão), 28 litros de leite, 11 litros de
óleo, além de 4,5 kg de produtos diversos, como
canjiquinha, massa de bolo e pipoca. Os donativos
foram repassados à Associação Beneficente Atalaia,
que cuida de crianças de até 12 anos, vítimas de maustratos.

Bolsistas Gratuidade CSFX

Em 2011, foram
concedidas 377
bolsas de estudos
integrais a alunos
efetivamente
carentes
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ATENDIMENTOS SUS

2011

O Programa de Bolsas de Estudo no Colégio São
Francisco Xavier - Projeto Ser Mais Educação – é
destinado a crianças e jovens oriundos de famílias
socioeconomicamente carentes da comunidade do
Vale do Aço. Os alunos são selecionados para estudar
no Colégio São Francisco Xavier em parceria com a
Secretaria de Estado de Educação, escolas municipais
e estaduais e Secretaria Municipal de Educação. Além
da mensalidade escolar, o programa inclui também
o fornecimento de uniforme, livros didáticos e
transporte. Os alunos são contemplados com bolsa de
estudo integral, renovável a cada ano escolar. Em cada
processo de renovação são observados os critérios
estabelecidos e a legislação vigente.

Internações

20.074

Partos

4.997

Atendimentos médico-ambulatoriais

6.381

Atendimentos no Pronto-Socorro

20.397

Sessões de Hemodiálise

30.216

Transplantes

36

ATENDIMENTOS SUS

2011

Exames Complementares

1.557

Laboratório Patologia Clínica

314.471

Laboratório Anatomia Patológica

8.803

Raios X

36.114

A finalidade do projeto é a inserção dessas crianças
e jovens no mercado de trabalho por meio do apoio
educacional com alto padrão de qualidade. Grande
parte dessas crianças vive em situação de risco, uma
vez que vêm de regiões/bairros mais carentes de
cidades do Vale do Aço. As parcerias com as escolas
da rede pública desses bairros, com as famílias e com
a comunidade dão sustentação a esse trabalho de
educação. Em 2011, foram concedidas 377 bolsas de
estudos integrais a alunos efetivamente carentes,
distribuídas no ensino fundamental e ensino médio.

Mamografia

7.180

Tomografia

8.661

Ressonância Magnética

461

Ultrassom

6.111

Endoscopia

729

Hemodinâmica

868

Eletrocardiograma

5.684

Transfusões de Sangue

7.655

Festa Julina Solidária
A tradicional festa caipira do Colégio São Francisco
Xavier movimentou o mês de julho no Vale do Aço.
O Arraiá do São Chico foi animado por quadrilhas e
trajes típicos, música, sorteio e muitas brincadeiras.
As guloseimas dos dois dias de festa ficaram sob
responsabilidade de 11 entidades filantrópicas da
região, recheando a comemoração de solidariedade e
responsabilidade social.
Para enriquecer ainda mais a atividade, o Arraiá
foi planejado sobre duas temáticas. A educação
infantil I e o ensino fundamental I optaram pelo
tema “Resgatando as raízes de Minas”, que foi usado
pelas crianças durante todo o ano letivo. O tema
“Gentileza gera gentileza” foi escolhido para o ensino
fundamental II e o ensino médio, por fazer parte de um
projeto cujo objetivo é valorizar as atitudes de respeito
às pessoas e às coisas.
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Doutores da Música

Dia V 2011

Buscando proporcionar momentos de descontração
e cultura a pacientes e acompanhantes, o projeto
Doutores da Música, desenvolvido pela Associação
Coral Fundação São Francisco Xavier, tem visitado
ambientes hospitalares, como a Santa Casa de
Misericórdia de São João del Rei.

Por mais um ano, cerca de 1.500 colaboradores das
empresas Usiminas, familiares e parceiros participaram
do Dia V, realizado em 28 de agosto. Ponto central das
atividades, o Parque Ipanema, em Ipatinga, concentrou
diversas ações sociais gratuitas. Simultaneamente,
41 entidades assistenciais espalhadas em outras
áreas da cidade, em Santana do Paraíso e em Coronel
Fabriciano também receberam ações voluntárias.

Além desta apresentação, realizada em agosto, sob
regência do maestro Melquisedequi Rodrigues Araújo,
o grupo se apresenta periodicamente no Hospital
Márcio Cunha e já levou boa música a entidades como
os hospitais da Baleia e Madre Tereza, ambos de Belo
Horizonte.
No projeto Doutores da Música, o repertório composto
de pérolas da MPB é utilizado como musicoterapia
para proporcionar momentos agradáveis no ambiente
hospitalar. A Associação Coral Fundação São Francisco
Xavier é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura.

Os colaboradores da Fundação São Francisco
Xavier (FSFX) dedicaram uma parte do domingo de
solidariedade à realização de ações de conscientização
ligadas à saúde coletiva. A equipe de Enfermagem do
HMC atendeu a população com aferição de sinais vitais
e orientações sobre hipertensão arterial. A equipe de
Nutrição dedicou-se ao cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC) e à disseminação de informações sobre
a importância da adoção de hábitos alimentares
saudáveis.

A equipe da Unidade de Oncologia, por sua vez,
atendeu o público com orientações para a prevenção
do câncer, enquanto a equipe de Transplantes
promoveu uma campanha de conscientização sobre
a doação de órgãos. Orientações sobre doação de
sangue foram prestadas pela equipe de Hemoterapia,
ao mesmo tempo em que colaboradores do Centro de
Odontologia Integrada (COI) promoveram orientações
sobre saúde bucal.
O Dia V é promovido anualmente no Vale do Aço por
iniciativa do Sistema Fiemg, e congrega ações sociais
importantes, manifestadas por diversas organizações
públicas, privadas e da sociedade civil.

Projeto Cidadania
No mês de setembro, com a realização da 9ª edição do
Projeto Cidadania do Shopping do Vale do Aço, equipes
do Colégio São Francisco Xavier se lançaram em uma
nova oportunidade de prestação de serviços sociais
gratuitos à comunidade.
Durante o evento, colaboradores e estudantes ligados
aos cursos técnicos do CSFX ofereceram à população
testes de glicemia capilar, aferição de pressão arterial
e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), além de
prestarem orientações sobre a adoção de hábitos
capazes de proporcionar melhorias na qualidade
de vida. Ao todo, foram realizados cerca de 350
atendimentos.

Lavagem das mãos
e cuidados paliativos
No dia 15 de outubro comemora-se o Dia Mundial
de Lavagem das Mãos, e os profissionais do Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital
Márcio Cunha aproveitaram a data para alertar a

comunidade sobre a importância desse hábito. Para
isso, informações sobre os benefícios de lavar as mãos
foram afixadas em locais de circulação de clientes do
hospital. Neste ano, as crianças foram o foco principal
da campanha, por serem frequentemente afetadas por
doenças decorrentes da falta de higienização.
No mesmo mês, a Fundação São Francisco Xavier
celebrou o Dia Mundial de Cuidados Paliativos,
organizando, por meio da Unidade de Oncologia do
HMC, o I Encontro de Cuidados Paliativos, voltado para
estudantes e profissionais da saúde.
Os cuidados paliativos são definidos pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como abordagens ou
tratamentos capazes de melhorar a qualidade de
vida de pacientes e familiares diante de doenças
que ameaçam a continuidade da vida. As ações
incluem medidas terapêuticas para o controle dos
sintomas físicos e intervenções psicoterapêuticas,
do diagnóstico ao período do luto. O evento contou
com palestras e apresentações culturais, abertas
gratuitamente ao público.

Dia das Crianças
A Fundação São Francisco Xavier dedica-se ao cuidado
humano em dois aspectos fundamentais: a saúde e a
educação. Nestes dois campos, a atenção ao público
infantil sempre foi uma das prioridades da instituição.
E é por esta relação tão próxima que o Dia das Crianças
(12/10) é sempre comemorado de maneira especial
pelas unidades de negócio da Fundação.
Nos dias 5, 6 e 7 de outubro, o Colégio São Francisco
Xavier (CSFX) criou uma programação diferenciada
para os alunos da educação infantil. Houve gincana,
karaokê, uma apresentação de teatro dos professores
para os alunos e distribuição de picolé, pipoca e
algodão-doce. No último dia, os estudantes ainda
participaram de um piquenique.

Wálbia Gonçalves Souza - Técnica de Enfermagem - Internação III
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Como ocorre em todos os anos, a equipe da Pediatria
do Hospital Márcio Cunha, em parceria com a equipe
de Serviço Social, promoveu a tradicional Semana
da Criança. Entre os dias 10 e 17, crianças e jovens
internados participaram de jogos, brincadeiras,
ganharam presentes e assistiram a uma apresentação
teatral. As atividades lúdicas e recreativas foram
desenvolvidas com o auxílio de grupos de voluntários
da região.
O mês foi encerrado com um momento de
confraternização entre as famílias dos colaboradores
da FSFX, com a tradicional Domingueira das Crianças.
Durante a parte da manhã, as crianças de até 12 anos
puderam se divertir com brincadeiras, brinquedos
infláveis, apresentações de mágico, palhaços e muitas
guloseimas.

Natal Solidário

Foram distribuídos
46.484 donativos
a 72 entidades
beneficentes da
região. Beneficiando,
aproximadamente,
6 mil pessoas

A campanha Natal Solidário,
promovida tradicionalmente
pelas empresas Usiminas e
pela Fundação São Francisco
Xavier, já beneficiou centenas
de entidades e milhares de pessoas no Vale do
Aço. A iniciativa se repete anualmente desde 1999,
coletando brinquedos, roupas, calçados, alimentos
não perecíveis e materiais de limpeza. Em 2011, a ação
solidária resultou na distribuição de 46.484 donativos
a 72 entidades beneficentes da região. A campanha
beneficiou, aproximadamente, 6 mil pessoas.

Seminário Mineiro de
Humanização e Pastoral da Saúde
Buscando discutir os pontos de encontro entre a
humanização das práticas de saúde e a espiritualidade,
a Fundação São Francisco Xavier realizou nos dias 5 e
6 de novembro o Seminário Mineiro de Humanização e
Pastoral da Saúde.
O evento contou com a participação de membros
da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano. Entre os
assuntos em pauta, foram abordados temas como
Cuidados com a saúde e a vida; Solidariedade e
espiritualidade no cuidado com o doente; Voluntários e
a prática da espiritualidade; Gerontoativação; Drogas;
e Sentimentos vivenciados no adoecer.
Os assuntos foram expostos e debatidos tendo como
base a importância da atenção às necessidades
espirituais, afetivas e psicológicas dos pacientes para a
manutenção da dignidade humana, mesmo em face do
sofrimento imposto pelo adoecimento.

Colaborados que participaram do Natal Solidário

Também foram arrecadados 35 mil reais em dinheiro,
o que possibilitou a aquisição de 32.736 itens entre
brinquedos, alimentos, cobertores, colchões, roupas
de cama, material de higiene e limpeza, bebedouros,
fraldas, entre outros, de acordo com as necessidades
apresentadas pelas entidades.

Dia das Crianças no CSFX
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Sueli Ferreira Taveira
Professora do Ensino Fundamental II
Colégio São Francisco Xavier

Resultados

O panorama da saúde passou
por mudanças consideráveis
que refletiram diretamente nos
resultados das unidades de
negócio da Fundação.
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INDICADORES DE PRODUÇÃO
Produtividade

Transparência na apresentação
dos nossos resultados

2009

2010

2011

Exames de Patologia Clínica

898.047

937.301

1.090.566

Consultas Ambulatoriais

216.009

221.810

243.701

Atendimentos no Pronto-Socorro

88.230

88.335

97.539

Sessões de hemodiálise

32.448

32.750

34.688

Internações

31.336

31.763

32.332

Atendimentos no Centro Obstétrico

20.052

20.201

19.865

Partos

6.132

6.100

6.221

Cirurgias

14.662

15.215

15.091

Transfusões

9.780

9.661

10.332

Transplantes renais

41

33

36

Qualidade

2010

2011

Média de Permanência

4,69

4,65

Taxa de Ocupação

87,96

84,19

Taxa de Infecção Hospitalar

2,97

2,85

Produtividade Hospital Márcio Cunha
Diante do constante aumento do número de
atendimentos em saúde e da complexidade dos
procedimentos, a estrutura do HMC vem sendo
adequada para garantir o nível de qualidade dos
atendimentos, incorporando novas tecnologias,
investindo na ampliação da estrutura física e no
desenvolvimento profissional.
Paralelamente, a instituição alcançou melhoras
expressivas nos indicadores de performance, como a
Média de Permanência (4,65 dias) e a Taxa de Infecção
Hospitalar (2,87%), e se manteve no patamar das
melhores instituições de assistência à saúde do Brasil.
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Crescimento na carteira
de beneficiários Usisaúde
Nos últimos três anos, a Usisaúde passou por grandes
mudanças. Até 2009, o plano era o mesmo para
colaboradores ativos e aposentados (Cosaúde e Fundo
de Saúde).
Em 2010, houve a mudança do plano com a
transferência dos ativos para o plano regulamentado
pela Lei 9.656 da ANS. O aumento do subsídio das
empresas Usiminas no valor da mensalidade e a
redução do valor da coparticipação na utilização do
plano para o beneficiário permitiram que um maior
número de colaboradores aderisse ao plano Usisaúde,
atingindo a marca de 96% dos funcionários de todo
o grupo Usiminas. Novos produtos foram lançados
para o mercado e uma nova equipe de vendas esteve
voltada também para o mercado empresarial.

Em 2011, houve a manutenção da carteira e um
crescimento de mais de 2.000 vidas em função da
absorção da carteira de colaboradores da Soluções
Usiminas. O aumento de mais de 7.000 beneficiários
na carteira de mercado, de 2009 a 2011, é o resultado
da mudança na estratégia de atuação do mercado do
Vale do Aço, com foco no mercado corporativo.

COMPARATIVO

2009

2010

2011

Usiminas

104.848

118.092

120.031

Mercado

16.743

17.907

23.711

Total

121.591

135.999

143.742
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DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT/DEFICIT (Em R$ - Milhares)

A Fundação São Francisco Xavier – FSFX obteve
Superavit Operacional de R$ 17,9 MM (margem
operacional 4,37%), Líquido de R$ 30,2 MM (margem
líquida 7,37%) e Ebitda de R$ 27,2 MM (margem
ebtida 6,63%).

R$ - 106

Finanças

4,20%

40,0

4,37%

35,0

2010

(+) Receitas Operacionais Líquidas

310.519

363.562

409.868

12,7%

(-) Custos dos Serviços Prestados - (CSP)

(282.342)

(319.455)

(372.943)

16,7%

= Resultado Operacional Bruto

28.178

44.107

36.926

-16,3%

(-) Despesas Administrativas e Comerciais

(15.123)

(15.529)

(19.031)

22,5%

= Resultado Operacional

13.055

28.578

17.895

-37,4%

(+) Resultado Não Operacional

6.118

8.319

12.317

48,1%

= Resultado Líquido no Período

19.173

36.897

30.212

-18,1%

EBITDA

19.416

36.721

27.167

-26,0%

Margem Operacional

4,20%

7,86%

4,37%

-44,46%

Margem Líquida

6,17%

10,15%

7,37%

-27,37%

Margem Ebitda

6,25%

10,10%

6,63%

-34,38%

30,0
25,0

28,6

20,0
15,0

17,9

10,0

13,1

0,0

2010

2009
Resultado Operacional

2011

Margem Operacional

Linear (Resultado Operacional)

R$ - 106

10,15%
45,0

7,37%

6,17%

40,0
35,0

36,9

30,0

30,2

25,0
20,0

19,2

15,0
10,0
5,0
0,0

2009

2010

Resultado Líquido

2011

Margem Líquida

Linear (Resultado Líquido)

R$ - 106

10,10%
45,0

6,63%

6,25%

40,0
35,0

36,7

30,0
25,0

27,2

20,0

19,4

15,0
10,0
5,0
0,0

2009
Ebitda
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2009

7,86%

45,0

5,0

Após demonstrar os valores consolidados no
Demonstrativo de Superavit/Deficit, serão
apresentadas as receitas e resultados por unidades
de negócio, por fonte de origem e suas análises.

2011

%
(2011 - 2010)

Descrição

2010
Margem Ebitda

Diante do desafio de otimizar resultados operacionais,
em 2011, algumas ações foram implementadas,
como: melhoria da performance operacional e
comercial, busca de oportunidades de redução de
custos, captação de novos negócios e melhoria da
sustentabilidade. Com isso, a Fundação alcançou
Superavit Operacional de R$ 17,9 MM (Margem de
4,37%). A queda relacionada ao ano de 2010 deve-se,
principalmente, ao aumento no custo dos serviços
prestados da ordem de 16,7%. Essa variação ocorreu
em função do aumento na taxa de sinistralidade
(percentual das receitas com mensalidades que
comprometem o pagamento das despesas médicas)
da operadora Usisaúde, que passou de 63%, em 2010,
para 80,28%, em 2011. Um dos principais motivos
que impactou no resultado da sinistralidade foi a
maior utilização da rede credenciada nos planos
Saúde Usiminas I, III e Essencial*. Em 2010, a taxa
de sinistralidade alcançou índice abaixo da média
nacional (75%) em razão da remodelagem do plano,
que ocorreu a partir de março de 2010.

Outros fatores que impactaram no aumento do custo
foram:
•

•

O acréscimo de 22,5% nas Despesas
Administrativas. O principal responsável por
esse aumento foi o benefício concedido aos
colaboradores: em 2011, houve acréscimo na coparticipação das mensalidades do plano de saúde
(média per capita de 50% para 70%).
O crescimento dos gastos com Despesas
Comerciais, com intuito de maximizar a visibilidade
da FSFX no mercado e captação de novos
negócios.

Nota* = Saúde Usiminas I (Plano Empregados Grupo Usiminas MG/
ES), Saúde Usiminas III (Plano Empregados Grupo Usiminas 3º
Setor), Essencial (Plano Empregados Soluções Usiminas)

2011
Linear (Ebitda)
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Nos gráficos abaixo se demonstra a representatividade percentual das receitas por Unidade de
Negócio e a fonte dos recursos.

UNIDADES DE NEGÓCIOS / AÇÕES 2011
Usisaúde

- Aumento no número de vidas na ordem de 5,7% (2010 = 135.999 vidas / 2011 = 143.742 )

HMC

- Incorporação da Oncologia (impacto R$ 3,3 MM).
- Implantação da nova unidade de Serviço Auxiliar de Diagnóstico no bairro Ideal.
- Forte atuação junto ao poder público para recebimento de Passivos SUS.

Por atividade
3,33%
EDUCAÇÃO

CSFX

Por fonte pagadora
3,10%
MED. OCUP.
E OUTROS

14%
SUS/ESTADO

- Adequação da Unidade do Horto para atender o curso técnico.

2,14%
COI

Contratos

- Reformulação dos planos odontológicos com inserção dos planos TOP e Plus com adesão de
55.000 beneficiários, dentro e fora do Vale do Aço.
- Ampliação da abrangência dos atendimentos odontológicos.

40,77 %
ASSISTÊNCIA
MÉDICOHOSPITALAR

SAÚDE
ODONTOLÓGICA

38%
CONVÊNIO /
PARTICULARES

- Novos contratos de Saúde Ocupacional (Soluções Usiminas, Usiminas Mecânica e Usiminas
Cubatão).

50,65%
SESMT

SAÚDE
SUPLEMENTAR

- Incremento no contrato de Saúde Ocupacional junto à Aperam.

25%
22%
USIMINAS

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
As Receitas Operacionais da FSFX totalizaram R$ 409,9 MM, 12,7% maior do que em 2010, sendo que 50,65%
desses valores referem-se à Saúde Suplementar, 40,77% Assistência Médico-Hospitalar e 8,58% subdivididos entre
Educação, Medicina Ocupacional e Saúde Odontológica.

FUNDO SAÚDE +
COSAÚDE

Nota** = 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
Logística); PARTICULARES (Mensalidades Planos de Saúde Mercado; Mensalidades CSFX; Atendimentos Odontológicos 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).

RECEITA - POR ATIVIDADE (Em R$ - Milhares)
Atividade

2010

Saúde Suplementar

158.154

190.443

207.601

9,0%

Assistência Médico-Hospitalar

127.097

147.140

167.104

13,6%

Educação

9.948

10.811

13.668

26,4%

Med. Ocup. e Outros

7.989

9.531

12.711

33,4%

Saúde Odontológica

7.331

5.637

8.785

55,8%

310.519

363.562

409.868

12,74%

TOTAL
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2011

%
(2011 - 2010)

2009
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Otimizar para Sustentar

película era retida na copiadora. Ao entrar em contato
com a luz, a película também era inutilizada.

O Otimizar para Sustentar é um programa corporativo
implantado em 2010 e viabilizou a economia de R$ 1,52
milhão para a instituição no primeiro ano. Já no ano
de 2011 a economia gerada foi de R$ 1,50 milhão. O
montante é fruto de iniciativas para reduzir o consumo
de energia elétrica, negociação de preços de produtos,
renegociação de contrato de transporte, implantação
do sistema de controle de vale-transporte e instalação
do PACS, software de arquivamento e distribuição
de imagens médicas, entre outros. Algumas ideias
contaram com o apoio dos gestores para serem
implementadas, mas muitas delas são simples e
partem de sugestões dos próprios colaboradores.

PARTICIPAÇÃO COM IDEIA PARA O PROGRAMA

R$ - Milhares

RESULTADO POR
PACOTE DE DESPESA ACUMULADO

700
200

•

Com o apoio do supervisor técnico de Diagnóstico por
Imagem, José Geraldo de Araújo, Leandro vasculhou
os menus das copiadoras e conseguiu cancelar o teste
automático. De acordo com a Portaria nº 453/98 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é
necessário realizar teste como este a cada dois anos.
Quando for necessário, é possível checar a impressão
de forma manual, também pelo menu da copiadora.
A película retida na copiadora também passou a ser
aproveitada. Outro ajuste foi feito com a ajuda de um
engenheiro da fabricante da máquina a partir da nossa
solicitação. A economia gerada é significativa. Ao todo,
as duas copiadoras deixaram de utilizar duas caixas
e meia de películas por mês. Como as copiadoras
utilizam películas de três tamanhos diferentes e os
valores das caixas do produto variam entre R$ 246,91 e
R$ 445,58, a economia média mensal é de R$ 943,75.
Por ano, o Hospital Márcio Cunha vai deixar de gastar
R$ 11.325,00 com películas para impressão de exames
de imagem.

O operador de ressonância magnética do Hospital
Márcio Cunha Unidade I (HMC), Leandro Reis Marcos,
é naturalmente curioso e observador. No ambiente
de trabalho, Leandro conseguiu utilizar suas
características em benefício da instituição. No setor
de radiologia digital da Unidade de Diagnóstico por
Imagem, ainda são utilizadas duas copiadoras para
impressão de exames de imagens para pacientes
externos, e Leandro notou que a cada troca de caixa
de películas, as copiadoras realizavam um teste
automático. Para verificar e ajustar a impressão, a
copiadora utilizava uma lâmina com uma faixa de tinta
em degradê. Depois, esta película era jogada fora. Na
hora de repor o material, notou também que outra

Ações de destaque em 2011

•
•
•

•
•
•

Redução na conta de filmes após a implantação do
PACS (Sistema de comunicação e arquivamento de
imagens), que levou a extinção da impressão para
todos os pacientes internados, emergências do PS
e revisões ortopédicas;
Renegociação com fornecedores de gêneros
alimentícios, materiais em geral e medicamentos;
Redução no custo do contrato de telefones
corporativos após a migração de operadora;
Redução na conta de transporte, após a
implantação no Setor de Logística da rota
administrativa própria e incorporação da frota de
carros da Oncologia;
Redução no custo com vale-transporte, após a
implantação do Sistema de Gestão de vales;
Ampliação das aquisições via pregão eletrônico;
Campanhas de conscientização, com foco na
redução de transporte, xerox, energia elétrica,
água e esgoto.

RESULTADO POR PACOTE DE DESPESA - ACUMULADO
(64)

(248)

(1.188)

(1.500)

(300)
(800)
(1.300)
(1.800)
(2.300)
(2.800)
EFICIÊNCIA

0,88%

APOIO

ASSISTÊNCIA

4,14%

4,31%

TOTAL OTIMIZAR

3,67%

Realizado 2011
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A administração dos recursos e processos
institucionais tornou-se mais participativa e
integradora, tomando como base esforços de
comunicação mais abrangentes, criteriosos programas
de avaliação, bolsas de estudos, treinamentos e
sistemas de incentivo à progressão educacional, além
de momentos de lazer, valorização e cuidado pessoal
entre os colaboradores.
Os resultados alcançados são dignos de uma
instituição que trabalha pela excelência em cada uma
de suas unidades de negócio. Importantes prêmios
foram conquistados e as certificações de qualidade
foram mantidas. O Colégio São Francisco Xavier pode
orgulhar-se de estampar a eficiência de seus serviços
nos resultados dos processos seletivos disputados
por seus alunos. O Centro de Odontologia Integrada
e a Usisaúde ampliaram seus serviços, inovaram seus
produtos e têm conquistado novos mercados.

Conclusão
Uma empresa que opta pela vanguarda em gestão
deve estar ciente de que a chave para o sucesso de
seus empreendimentos está nas pessoas: aquelas
que se dedicam ao desenvolvimento dos produtos e
processos da instituição, e aquelas que a circundam,
sendo direta ou indiretamente influenciadas pelos
negócios realizados.
2011 deixou sua marca na história da Fundação São
Francisco Xavier como um ano de consolidação.
Em seu último ciclo produtivo, a FSFX sedimentou
projetos importantes, delineados no Mapa Estratégico
elaborado em 2010, e deu continuidade a ferramentas
de gestão capazes de fomentar resultados
satisfatórios para a empresa e seus colaboradores.
Ao longo de todo o ano, a busca pela qualidade foi
o tema preponderante. Em nome do aprimoramento
dos serviços oferecidos, buscou-se o desenvolvimento
de uma assistência hospitalar mais humanizada e, ao
mesmo tempo, pautada pelos mais rigorosos padrões
de segurança e qualidade em saúde. Espaços foram
reestruturados e altos investimentos foram realizados,
com aquisição de novos equipamentos e ferramentas
tecnológicas.

128

O desafio de manter ações que impulsionam a
sustentabilidade e a continuidade dos projetos
que impactam na melhoria dos serviços prestados
e satisfação dos nossos clientes já foi lançado. O
controle da sinistralidade e a gestão de fundos
terão atenção especial. O novo rol de procedimentos
editados pela ANS com a incorporação de
procedimentos de alto custo exerce forte efeito sobre
os custos da assistência.
Agora, um novo ciclo de trabalho tem início e o
compromisso da FSFX com o futuro persiste em favor
da qualidade de vida da comunidade, contribuindo
para a formação de cidadãos social e ambientalmente
responsáveis, cuidando da saúde, fomentando
a solidariedade e a sustentabilidade. Para isso
manteremos nossa agenda junto ao poder público, nas
esferas municipal, estadual e federal.

Por seu lado, o Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente comemora seis
anos de atuação obtendo os melhores índices de
prevenção de acidentes de toda a sua história de
trabalho. E além de reafirmar-se como referência em
saúde na região e no país, o Hospital Márcio Cunha
tem galgado novos degraus em direção à pesquisa, à
inovação e à educação para uma assistência hospitalar
cada vez mais segura e qualificada.
Em 2012, o foco nas pessoas será mantido. Como
sempre, a evolução dos índices de produtividade
será buscada com a valorização de boas iniciativas,
com o reconhecimento de esforços, com o combate
ao desperdício, com a busca pela otimização dos
processos e recursos, com o estímulo ao crescimento
pessoal e com o incentivo ao diálogo, à inovação e à
criatividade.
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Expediente
FICHA TÉCNICA
Produção | Assessoria de Comunicação Social
Textos | Érica Pascoal Fernandes e Assessora de
Comunicação
Jornalista | Andreia Mendes
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da Fundação São Francisco Xavier e
Usisaúde
José Carlos de Carvalho Gallinari
Superintendente do Hospital Márcio Cunha
Adseu Álvares de Andrade
Superintendente de Plano de Saúde
Solange Liége dos Santos Prado
Superintendente do Colégio São Francisco Xavier
Adriana Leite Chaves Quintela
Superintendente de Gestão
Carlos Antônio de Souza
Superintendente do Centro de Odontologia Integrada
Amália Regina Leão
Superintendente de Serviços de Segurança do Trabalho
e Saúde Ocupacional
Alessandra Pinto Simões
Assessora de Desenvolvimento Estratégico
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