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PALAVRA DO DIRETOR

Apresentação

Num contexto de globalização e complexidade econômica e social, a sobrevivência de uma
organização está diretamente relacionada à
sua capacidade de estabelecer diálogos com o
mundo contemporâneo, abrindo janelas para a
modernização da governança e o aprofundamento das relações com os mercados e a sociedade. Abrimos a primeira janela há 50 anos,
em 1962, quando inauguramos o Colégio São
Francisco Xavier (CSFX) na companhia dos
padres jesuítas e da Usiminas. Sete anos depois, criamos a Fundação São Francisco Xa6

vier (FSFX), que se apresenta como um portal
avançado de serviços e produtos, modelo de
excelência no país nas áreas de saúde e educação e, antes de tudo, braço social da Usiminas.
Hoje, a Fundação São Francisco Xavier resgata e valoriza a sua história, mas deixa que os
ventos das transformações inspirem as linhas
do futuro. Da sua instituidora, herdou o compromisso com a sustentabilidade e a qualidaHI(SWHIWE½SWHSQIVGEHSGSRXIQTSVlRIS
busca aprimorar suas práticas de gestão, oti-
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mizar seus processos e custos e desenvolver
WIYWTVS½WWMSREMW (EWHIQERHEWWSGMEMWIHS
clamor da sociedade por avanços na execução
das políticas de saúde e educação, veio o desejo de uma gestão comprometida com o desenvolvimento e formação dos cidadãos, com
a prestação de serviços de forma acolhedora
e humanizada, com a adequação tecnológica e,
sobretudo, com a efetividade dos resultados.
Exigências de um novo consumidor, de um
novo cidadão.
No Hospital Márcio Cunha (HMC), as obras
de ampliação, com o novo Pronto-Socorro e
as novas áreas na Unidade II, reforçam o nosso compromisso com a satisfação do cliente,
com mais segurança, agilidade e comodidade.
A instituição, que tem a qualidade fortemente
QEVGEHEIQWIY(2% JSMRSZEQIRXIGIVXM½cada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no mais alto nível de excelência.
3'7*<VIE½VQSYSWIYGSQTVSQMWWSGSQ
uma educação de qualidade, que se ampara no
desenvolvimento global do ser humano e não
somente na evolução do conhecimento técnico. Com essas diretrizes, consistentes projetos
na Educação Infantil, nos Ensinos Fundamental,
Médio, Técnico e, agora também, nos cursos
de Pós-graduação foram desenvolvidos, reforçando a posição de destaque do CSFX na área
da educação.
No Centro de Odontologia Integrada (COI),
as mudanças estruturais também aperfeiçoaram sua capacidade de prestação de serviços
odontológicos. Unidades de atendimento foram ampliadas e reformadas. Em sinergia com
a Usisaúde, novos planos odontológicos foram
disponibilizados para o mercado, o que impulsionou a expansão da carteira de clientes.

mil vidas no país e como a maior do Brasil no
WIKQIRXS HE ½PERXVSTME (IWXEUYIW RnS ETInas de uma gestão conectada aos avanços do
mercado, mas também de uma instituição que
tem a Usiminas como seu principal cliente na
área de serviços de saúde.
O Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente caminhou a
passos largos na oferta de produtos especializados. A inauguração da Unidade de Saúde
Ocupacional da FSFX, em Ipatinga, também
ilustra a nossa busca pelas oportunidades do
mercado. Para além dos limites do Vale do
Aço, os serviços dessa unidade também têm
conquistado contratos importantes para os
mais variados campos de atuação.
Resultados são as visões mais concretas que
podem ser observadas através das janelas de
cada empreendimento e de cada iniciativa
apresentada. Buscamos diariamente os melhoVIWVIWYPXEHSW QEMSVI½GMsRGMEIGSQTVSZEHE
efetividade das nossas ações. Entretanto, os resultados sozinhos não traduzem tudo. Números, dados, projetos e desempenhos são um
aspecto da realidade que estamos construinHSNYRXSW 3HI½RMXMZSTEVESRSWWSQSHIPS
de gestão é a aplicação dessa performance na
transformação da vida das pessoas, no aporte de desenvolvimento humano e social que
a FSFX traz para consolidação da cidadania. É
para apresentar o que, de fato, produzimos e
ofertamos que lhe convido a conhecer as páginas deste Relatório de Gestão como quem
abre as janelas para uma nova visão de mundo.

Boa leitura!
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX

Por falar em nossa operadora de planos de
saúde, a Usisaúde se destaca cada vez mais no
seleto grupo das operadoras com mais de 100
7
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Pamela Gonçalves da Conceição – Técnica em Enfermagem - Uédener Fernandes da Silva - Vigilante - Sara Karine Costa Gonçalves – Secretária
de Posto de Enfermagem - Abraão Gomes Rodrigues – Técnico em Enfermagem - Denise Rocha Alvarenga de Oliveira – Técnica em Enfermagem Nilliany Andrade Gonçalves – Técnica em Enfermagem - Késia Daiane Teixeira do Amaral Pereira – Secretária de Posto de Enfermagem Paulo Victor
Gandra Assunção – Recepcionista do Pronto-Socorro - Talita Emmanuelly de Souza – Enfermeira (Hospital Márcio Cunha)
9
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POR DENTRO DA FUNDAÇÃO

Perfil
institucional
EDUCAÇÃO

Colégio São
Francisco Xavier

SAÚDE

Hospital
Márcio Cunha

Centro de
Odontologia
Integrada - COI

À frente de seu tempo, a Fundação São Francisco Xavier antecipa o contexto histórico que
se formaria no Brasil duas décadas depois. Se
atualmente o país registra milhares de institutos e entidades da sociedade civil, com a abertura na Constituição de 1988, a FSFX carrega,
desde sua origem, os genes da transformação
social e da gestão com responsabilidade.
A essência da Fundação está no desenvolvimento humano, ressaltando a oferta de ensino de qualidade por meio do Colégio São
Francisco Xavier (1962) e o atendimento diferenciado à saúde do Hospital Márcio Cunha
(1965). A implantação da Usiminas em Ipatinga e o inevitável crescimento populacional do
Vale do Aço a partir da década de 1960 impuseram às lideranças políticas e empresariais
10

Usisaúde

Seg.Trabalho,
Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente

um planejamento urbanístico estratégico de
longo prazo. Ao atrair trabalhadores dos quatro cantos do país, fomentava-se a necessidade
de uma rede de serviços e produtos que garantissem a qualidade de vida dessa população.
Tarefa que jamais chegaria a bom termo sem
o amparo de uma instituição que cresceu na
mesma proporção do município estruturado
como polo regional.
A marca da FSFX é sinônimo de excelência.
Resultado de décadas de atuação na busca
MRGIWWERXI TIPS ETIVJIMpSEQIRXS TVS½WWMSREP
na multiplicação de oportunidades de negócio e de sua área de atuação. A Fundação São
*VERGMWGS <EZMIV E½VQEWI GSQS YQ GIRXVS
de referência de educação e saúde para todo
o Estado e para o Brasil.
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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. Com 527 leitos
em duas unidades, além de uma terceira unidade exclusiva para o tratamento de pacientes oncológicos e uma Unidade de Medicina
Diagnóstica, é referência para
cerca de 750 mil habitantes em
mais de 35 municípios do Leste de Minas Gerais. O HMC foi
a primeira entidade hospitalar
1º do Brasil a ser
HS TEuW E SFXIV S GIVXM½GEHS
Acreditado com
de Acreditação com Excelência
Excelência pela ONA
pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA).

Certificação
de Qualidade:

Também pioneiro, o Colégio São Francisco Xavier (CSFX) formou gerações de
TVS½WWMSREMWIGMHEHnSWUYILSNIGSRXVMFYIQ
com o país nos campos da ciência, da política,
nas áreas social e empresarial. Referência em
aprovação em vestibulares das universidades
públicas, foi o primeiro colégio do país a alcanpEV E GIVXM½GEpnS HI WIY 7MWXIQE HI +IWXnS
da Qualidade para Instituição de Educação
de níveis Fundamental e Médio, segundo as
Normas ISO 9001. 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, em parceria com a Feluma, promoveu a revitalização do Curso de Línguas (Inglês
e Espanhol), além de estabelecer parceria com
a PUC Minas para os Cursos de Extensão.

Com o propósito de oferecer um amplo serviço de saúde bucal, o Centro de Odontologia Integrada (COI) nasceu em 1981
e alcançou um dos melhores indicadores de
saúde bucal divulgados no
Brasil e no mundo. O COI
possui 47 consultórios de
São
atendimento,
distribuídos
consultórios,
por Ipatinga, Belo Horizonte,
dos quais
Cubatão e Porto Alegre, dos
funcionam
quais 15 funcionam dentro de
dentro
de empresas
empresas do grupo Usiminas.
do
grupo
Usiminas
Além disso, todo o atendimento do Centro 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.

47

15
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Antenada ao cenário contemporâneo do
atendimento à saúde, a Usisaúde é uma
das maiores operadoras de planos de saúde
do Estado de Minas Gerais. Numa moderna
visão empresarial de autonomia administrativa e modelo autogestivo, a Usisaúde atua há
20 anos no mercado de saúde suplementar.
Responsável pelo cuidado à saúde de mais de
142 mil clientes em todo o país, a operadora
oferece assistência médico-hospitalar de alta
qualidade, por meio de uma rede de atendiQIRXSEQTPEIUYEPM½GEHE 7nSQEMWHIQMP
credenciados diretos e mais de 200 hospitais
em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e
Rio Grande do Sul. Em 2005, a Usisaúde foi a
primeira operadora de Minas Gerais a receber
E'IVXM½GEpnS-73

Há 20 anos no
mercado, a Usisaúde
cuida da saúde de
mais de
clientes em todo o país

142 mil
4 mil

Mais de
credenciados

200
Hospitais

em MG, SP, ES e RS

Criado em 2005, o Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente presta serviços especializados para cerca de 4.900 colaboradores de 50 empresas
terceirizadas que atuam na unidade Usiminas, em Ipatinga. As ações
FIRI½GMEQEMRHEQEMWHIZMHEWIRXVIGSPEFSVEHSVIWHMVIXSWI
indiretos das empresas Usiminas, em serviços de medicina assistencial,
medicina ocupacional na Usina de Ipatinga, Usina de Cubatão, Usiminas Mecânica, Automotiva Usiminas, Mineração Usiminas, Soluções
Usiminas, na Sede, em Belo Horizonte, e em escritórios regionais.

Mais de

38.000

vidas beneficiadas das
Empresas Usiminas

12

Rafael Henrique Assis Feliciano - Técnico em Segurança do Trabalho e Higiene Industrial
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Fachada da Unidade I do Hospital Márcio Cunha
13
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POR DENTRO DA FUNDAÇÃO

Compromisso
com valores
de excelência
Excelência pressupõe vínculo estreito com a vontade de se superar. A busca eterna pelo aperfeiçoamento que se traduz no compromisso de fazer o melhor para melhor servir. Como entidade
½PERXVzTMGEHIHMVIMXSTVMZEHSE*YRHEpnS7nS*VERGMWGS<EZMIVqGSQTVSQIXMHEGSQEFYWGETIVmanente da excelência nos serviços de saúde e educação às comunidades onde atua.
Responsabilidade social, visão empreendedora e planejamento estratégico. Valores que se materializam na articulação entre as pequenas tarefas cotidianas e os grandes projetos estratégicos. Essa
noção de totalidade e integralidade promove o autodesenvolvimento, o respeito e a solidariedade
entre seus colaboradores, fortalece parcerias institucionais, empresariais e comunitárias para consolidar a chancela da FSFX como marca com alto padrão de qualidade.
Reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência e AssisXsRGME7SGMEPGSQSYQE)RXMHEHI&IRI½GIRXIHI%WWMWXsRGME7SGMEPE*7*<qWIQHZMHEQEXVM^HI
desenvolvimento humano e social para a região, para o Estado e para o Brasil.

VALORES
t Gestão com Pessoas
t Sustentabilidade
t Inovação
14

t Abertura
t Ética
t Respeito ao Ser Humano
t Excelência
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Visão

Constituir-se modelo de excelência no país nas áreas de saúde e educação

Resultado
19
Manter a
sustentabilidade e
competitividade da
instituição

18
Ser reconhecida
como uma instituição
socialmente
responsável

17

Aumentar
participação
no mercado
de atuação

Clientes e parceiros
16
Oferecer
serviços e
produtos
especializados e
diferenciados

Operar em
sinergia com
as diretrizes
da instituidora

15

Realizar alianças
e parcerias
estratégicas
com o foco em
resultados

14

Desenvolver
ações orientadas
à promoção da
saúde e qualidade
de vida

13

Prestar
atendimento
humanizado,
com altos níveis
de qualidade e
segurança

12

Processos internos
Garantir e otimizar
os processos
operacionais e de
gestão
Incentivar a
pesquisa e
inovação

11

8

Desenvolver a
gestão do
conhecimento

Adequar
infraestrutura
física e
tecnológica

10

7

Fortaceler a
sinergia entre as
áreas de negócio

Fortalecer a
marca e a
imagem

9

6

Pessoas
5
Qualificar as
lideranças à
cultura de alto
desempenho

Missão

Promover
ambiente
motivador

4

Atrair,
reter e
fidelizar
talentos

3

Desenvolver
pessoas para
a estratégia

2

Promover a
saúde e
segurança
ocupacional

1

Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes, por
meio de ações nas áreas de saúde e educação

15
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José Márcio Araújo - Analista Financeiro de Planejamento e Controle FSFX - Carolina Cirele Vieira da Cunha - Gerente de Planejamento e Controle FSFX
Michele Aparecida Campos de Paula - Assistente de Planejamento e Controle FSFX - André Luiz Nani Ribeiro - Gerente de Negócios e Resultados FSFX
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GESTÃO CORPORATIVA

Decisões
estratégicas
Em 2012, a participação das lideranças foi
imprescindível nos momentos de revisão das
diretrizes, no realinhamento das ações para
otimização de processos e recursos e para o
fortalecimento dos resultados. Isso demonstra
a consolidação dos valores e objetivos da instituição, que se efetivam nos planos e metas a
médio e longo prazo, para seguir avançando
nos próximos anos.

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
O processo de Formulação Estratégica, responsável por orientações em médio e longo
prazo, teve início em 2010 com a realização
de pesquisas para analisar os principais fatores
externos capazes de interferir nos negócios da
instituição e seus respectivos impactos. Após
o diagnóstico do ambiente interno e externo,
houve a revisão dos objetivos estratégicos, das

18

iniciativas, dos indicadores e das metas validados pelo grupo gestor. Desde então, a FSFX
e a Usisaúde têm um trabalho para nortear
os negócios até 2017, de acordo com cinco
cenários que variam em função das políticas
públicas de saúde e educação e do desempenho do mercado.

O resultado desse trabalho,
alinhado às diretrizes corporativas,
está ajudando a alcançar os
objetivos estratégicos da
instituição e também os objetivos
específicos de cada unidade de
negócio
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DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

Resultados
- Garantir a sustentabilidade da FSFX
e Usisaúde, pela
consecução das
iniciativas e resultados planejados.

Clientes e
Parceiros
- Fortalecer as parcerias de resultado,
visando agregar os
valores esperados
pelos clientes, zelando pela humanização e qualidade dos
serviços.

Processos
Internos
- Estabilizar os
processos com altos
níveis de desempenho, realizando
atualização física e
tecnológica e promovendo o avanço
do ensino e da
pesquisa, de forma
EVI¾IXMVREQEVGEI
imagem institucional.

Pessoas
- Promover a quaPM½GEpnSHSWPuHIVIW
e colaboradores,
alinhada à estratégia e à cultura de
desempenho, com
efeitos positivos
no ambiente de
trabalho.

REVISÃO DOS PROCESSOS E MELHORIA DAS RELAÇÕES
INTERNAS PELA GESTÃO DA CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR
A cultura organizacional da FSFX é centrada
no avanço contínuo do modelo de gestão e
na integração com seus diversos públicos. A
instituição realiza estudos para implantação de
normas de qualidade e treinamentos para estimular as melhores práticas, visando alcançar o
objetivo estratégico de prestar atendimento
humanizado e de qualidade.
Nessa linha, a revisão dos processos busca o
aprimoramento contínuo. Para potencializar a
interação na cadeia cliente-fornecedor, a Fundação implantou uma metodologia que permiXIQETIEVSWTVSGIWWSW MHIRXM½GEVIEGSVHEV

os requisitos necessários ao ótimo desenvolviQIRXSHEWEXMZMHEHIWEPqQHIRSXM½GEVIXVEXEV
desvios evidenciados na relação entre clientes
e fornecedores.
Inicialmente, a metodologia foi direcionada ao
Hospital Márcio Cunha, englobando as unidades assistenciais e suas principais interfaces,
concentradas na Superintendência de Gestão,
e também na Superintendência de Segurança
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Em 2013, a proposta é estender o método à Usisaúde.

19
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SISTEMÁTICA PARA NOTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DAS QUEBRAS DE REQUISITOS

Unidade cliente/relatora registra a
quebra de requisito no sistema, no
máximo em 3 dias após a ocorrência

Assessoria da Qualidade analisa
a procedência (Meta: 3 dias/
Resultado acumulado 2012: 2,3 dias)

Assessoria da Qualidade notifica o
fornecedor sobre a quebra de
requisito

'SQZMWXEWEJEGMPMXEVERSXM½GEpnSIEGSQTMPEção dos resultados, a Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade, em conjunto
com a Gerência de Tecnologia de Informação,
desenvolveram e implantaram um sistema
para formalizar as quebras de requisitos da cadeia cliente-fornecedor.
De maio a dezembro, 994 não conformidades
de processos da cadeia cliente/fornecedor foram registradas e tratadas, sendo que 58 foram
improcedentes, 659 de unidades fornecedoras
do Hospital Márcio Cunha e 277 das unidades
de apoio da Superintendência de Gestão.

6%
Improcedentes

Unidade fornecedora realiza ação de
correção/disposição

28%
Gestão

Mensalmente (até o 5º dia útil
subsequente) a unidade fornecedora
analisa causa raiz das quebras e
estabelece plano de ação corretiva

Assessoria da Qualidade analisa a
efetividade das ações

66%
HMC
Gestão
HMC
Improcedentes

20
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GERENCIAMENTO DE RISCOS
% MQTPIQIRXEpnS GSVVIXE I I½GE^ HE KIWXnS
de riscos faz parte das melhores práticas de
negócios, nos âmbitos estratégico e tático, e é
também uma maneira de buscar melhorias das
atividades operacionais. Em 2012, a FSFX revisou sua metodologia de Gerenciamento de
Riscos, proporcionando a atualização da matriz
de possíveis falhas ou eventos adversos, clasWM½GERHSSWUYERXSE REXYVI^E TVSFEFMPMHEHI
de ocorrência, estabelecida, preferencialmente,
com base em indicadores; e gravidade dos risGSW%EWWSGMEpnSHIWWIWJEXSVIWKIVEES½REP
da revisão o nível de cada risco, que é classi½GEHS IQ8SPIVjZIP 4SYGS8SPIVjZIP SY -RXSlerável e recebe tratativa de acordo com sua
classe. A metodologia foi aplicada ao Hospital
Márcio Cunha, Gestão, Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação.

Nos encontros com os líderes, as
ações estratégicas e os resultados
de cada negócio são apresentados
e analisados por todo o grupo
gestor, o que proporciona maior
integração entre as equipes

Outra oportunidade de discutir gestão e resultados é o Momento Gerencial, realizado
mensalmente. O espaço tem como objetivo a
análise crítica de assuntos corporativos, como
VIWYPXEHSW ½RERGIMVSW VIGYVWSW LYQERSW WIgurança do trabalho, saúde ocupacional, gestão e qualidade. As metas da Diretoria Executiva e seus desdobramentos, juntamente com
as ações estratégicas, são compiladas em um
Boletim Executivo divulgado entre o grupo
gestor.

Para acompanhamento e tomada de decisões
em nível estratégico, uma Comissão de Gerenciamento de Riscos foi formada e se reúne
mensalmente para avaliar as ocorrências das
falhas/eventos adversos e deliberar ações para
evitar sua repetição.

OFICINA DE LÍDERES
Sempre com o propósito de estimular lideranças e fortalecer resultados, a partir do deWIRZSPZMQIRXSHIGSQTIXsRGMEW E3½GMREHI
Líderes reuniu gestores de todas as unidades
de negócio em três oportunidades ao longo
de 2012. Durante os encontros, foram discutiHSWXIQEWGSQSSTPERINEQIRXSISWHIWE½SW
para o ano, as ações estratégicas necessárias a
cada unidade e a busca da melhoria contínua
do Sistema de Gestão da Qualidade, as práticas de gestão com efetividade comprovada,
a validação dos objetivos da Formulação Estratégica da FSFX e os principais gargalos na
instituição a serem trabalhados.

Cláudia Denize Silva Batista - Gerente de Recursos Humanos

21

GESTÃO CORPORATIVA
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Transparência em
cada ação
CÓDIGO DE CONDUTA

A base do desenvolvimento da Fundação São
Francisco Xavier é a conduta ética que se espera de todos os colaboradores e parceiros
na promoção da saúde e da educação. Esse
compromisso, explicitado nos valores da FSFX,
ganhou em 2012 um importante instrumento
para orientar as ações e decisões dos empreKEHSWS'zHMKSHI'SRHYXE*7*<)RXVIKYIE
todos os colaboradores, o livreto descreve os
princípios que norteiam o relacionamento da
instituição com os principais públicos. O Código de Conduta deve ser usado como um guia
de referência no dia a dia, trazendo orientações claras sobre boas práticas para dentro da
instituição. Lançado juntamente com o documento, o Canal Direto do Código de Conduta
abre espaço para os colaboradores sinalizaVIQ TSVIQEMP Ep~IWGSR¾MXERXIWUYITVINYdicam o bom funcionamento da instituição.

De outubro a dezembro, 52 mensagens foram
enviadas à Auditoria Corporativa, responsável
pela gestão do canal, a maioria com dúvidas
de interpretação do documento, sendo
esclarecidas e respondidas
22

NORMA PARA SUPRIMENTOS
A primeira revisão da Norma Administrativa
03/2011 - Diretrizes de Suprimentos (materiais, equipamentos e serviços), que estabelece os princípios básicos, atribuições e procedimentos a serem observados por todas
as unidades, foi uma das novidades realizadas
para os colaboradores e fornecedores. Uma
de suas atribuições é estabelecer a Política de
Suprimentos, que ajuda na construção e manutenção de uma relação sólida entre a FSFX
e seus fornecedores, com a criação de critéVMSW UYI ZnS HIWHI E WIPIpnS I UYEPM½GEpnS
desses até a avaliação do desempenho dos
fornecimentos. Outro destaque da norma é
a readequação das unidades centralizadoras
GSQSVIWTSRWjZIMWTIPEIWTIGM½GEpnSGSRXVSle e solicitação de determinadas categorias de
materiais, equipamentos e serviços. O resultado é a maior integração entre os gestores das
compras e as unidades usuárias, o que propicia
mais qualidade nas compras e mais competitividade para a empresa, com redução de custos de contratação.

Vantagens:
t"HJMJEBEFFUSBOTQBSÐODJB
nos processos de compras
t.BJPSJOUFHSBÎÍPFOUSFP
setor de compras e as unidades
t3FEVÎÍPEFDVTUPT
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Práticas que
transformam
Consistência, simplicidade, resultados e abrangência. Essas palavras resumem bem os critérios utilizados pela Fundação São Francisco
Xavier para escolher as melhores ações apresentadas e implantadas, por meio do Práticas
que Transformam.
Em 2012, o regulamento do programa passou
por algumas alterações. De trimestrais, agora as
seleções tornaram-se semestrais; o segmento
Saúde virou Saúde e Segurança, incorporando
novos trabalhos; e as práticas vencedoras de
cada segmento assumiram o compromisso de
estabelecer um projeto de replicação da prática. Do total de 29 práticas inscritas ao longo
HSERS GMRGSJSVEQWIPIGMSREHEWGSQS½RElistas, entre os segmentos Administrativo, Educação e Saúde e Segurança, que podem ser
conferidas nas páginas seguintes. Dessas cinco,
três foram eleitas vencedoras, sendo homenageadas com troféus e uma premiação em diRLIMVS6QMPTSVKVYTSIQGEHEWIKQIRXS
PMQMXEHEE6QMPTSVTEVXMGMTERXI 

Em 2012
foram

29 práticas
inscritas
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ADMINISTRATIVO
Dispensação de medicamentos
na Farmácia utilizando PDA

Redução de:
das divergências
na dispensação de
medicamentos

64%

t

92%
t42% do número
de impressões
do número
t
de erros na separação
na Farmácia

Visando garantir mais qualidade e segurança
ao paciente, as equipes de Farmácia, Enfermagem e Tecnologia da Informação trabalharam
em conjunto na implantação do processo de
dispensação de medicamentos por meio da
leitura do código de barras com tecnologia
PDA (Personal Digital Assistant), que permite
maior assertividade na destinação do fármaco
(paciente, dose, horário e lote). O computador de mão sinaliza a tentativa incorreta de
destinação de um fármaco que não tenha sido
prescrito ou solicitado, além de facilitar o trabalho dos armazenistas. Todo o estoque é atualizado imediatamente após a dispensação e
devolução de medicamento.
Considerando um volume médio de dispensações em 2011 de 162.545 e em 2012 de
171.337, a prática gerou resultados importan24

tes no estoque, reduzindo as divergências de
0,39% (média 2011) para 0,14% (média em
2012 até março). Os erros na separação dos
medicamentos também tiveram queda expressiva, caindo de 35/mês para 3/mês, bem
como o número de impressões, que foi reduzido em 42%.

Redução de custos após análise do
contrato para coleta, transporte
IHIWXMREpnS½REPHIVIWuHYSWHS
grupo D
A diminuição do número e, consequentemente, do custo de viagens no transporte de materiais entre o HMC e a Central de Resíduos
foi possível com a revisão de rotas entre as
unidades e o aluguel de mais uma caçamba
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de lixo para o hospital. Com a mudança na
PSKuWXMGELSYZIVIHYpnSHI RSGYWXS½REP
de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares (grupo D), gerando economia
ERYEPHI6QMP

20%

Houve redução de
no custo final de coleta,
gerando economia anual de

R$ 27 mil

EDUCAÇÃO
Projeto Gaia
Envolvendo cinco turmas do 5º ano do Ensino
Fundamental no Colégio São Francisco Xavier,
a prática abordou questões referentes a sustentabilidade, poluição ambiental e reciclagem,
PIZERHSSWEPYRSWEVI¾IXMV EREPMWEVITVEXMGEV
os conhecimentos sobre a questão do óleo
saturado, dentro e fora da sala de aula.
Partindo da disciplina Ciências, a 1ª etapa do
projeto levou informação sobre os impactos

A partir da conscientização
ambiental em sala, alunos do
5º ano do CSFX mobilizaram
a comunidade e arrecadaram
640 litros de óleo saturado para
reciclagem
do descarte incorreto do óleo saturado na
natureza, a contextualização desse cenário nas
grandes cidades e a importância da reciclaKIQ(EHSWUYIYXMPM^EHSWREEYPEHI*MPSWS½E
ressaltaram a importância de um “novo” penWEV ½PSWz½GS RE jVIE EQFMIRXEP NYWXM½GERHS
como o pensamento está ligado diretamente
às ações. Para potencializar o conhecimento
adquirido, os alunos receberam a visita da diretora da Recóleo, uma empresa de coleta e
reciclagem de óleo vegetal para a produção
de biodiesel, e participaram de um debate
para esclarecer dúvidas, mitos e soluções para
a poluição.
Nas etapas seguintes, o Projeto Gaia – representação do planeta Terra, na mitologia grega
– envolveu pais e toda a comunidade, multiplicando conceitos e somando forças em um
HIWE½S EVVIGEHEV S QEMSV RQIVS HI zPIS
usado para reciclagem. Ao todo, foram arrecadados 640 litros do produto em oito dias,
ressaltando o valor da escola como um espaço privilegiado para a formação de cidadãos
e desenvolvimento de valores e atitudes sustentáveis.

SAÚDE E SEGURANÇA
9WSHSQIHMGEQIRXS7MPHIRE½P
no tratamento da Hipertensão
Pulmonar Persistente do
Recém-Nascido (HPPRN)
Fazer mais, melhor e gastando menos. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e
Pediátrica do Hospital Márcio Cunha, a evo25
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Benefícios:

Marcus Vinícius Alvim de Oliveira - Médico Responsável Técnico pela UTI Neonatal e Pediátrica
Karen Oliveira de Albuquerque - Médica Residente de Pediatria
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t"VNFOUPEFEB
sobrevida, salvando 18 dos 24
pacientes que apresentaram o caso
t&DPOPNJBEF3NJM
no tratamento para
100 pacientes
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Houve ainda a reavaliação da equipe médica
da UTI Neonatal junto à Cardiologia Pediátrica, estudando casos e alterando a indicação
da medicação para logo após o diagnóstico
da patologia, e não mais na fase avançada. De
lá para cá, o conjunto de práticas implantadas
possibilitou um aumento de 75% da sobrevida,
salvando 18 dos 24 pacientes que apresentaram o caso. Um resultado expressivo graças
à implementação de recursos de baixo custo
e fácil execução para uma assistência de qualidade.

lução dos trabalhos medida nos últimos anos
não se baseia somente na compra de novos
equipamentos ou na aquisição de tecnologias
de alto custo, e sim na mudança de atitude
para adoção de práticas simples. Uma delas
foi a atuação da equipe sobre a hipertensão
pulmonar persistente no recém-nascido, uma
patologia grave em bebês a termo (nascidos
com 40 semanas de gestação) e que atrapalha
a chegada de sangue ao pulmão.
Até 2008, todas as crianças portadoras de HPPRN eram submetidas à ventilação mecânica
e aminas vasoativas. Com o custo elevado do
z\MHS RuXVMGS 6  TSV HME  E WYFWXlRGME
mais utilizada no mercado para tratar esses
GEWSW SWTVS½WWMSREMWTIWUYMWEVEQTSVSYXVS
TVSHYXSGSQEQIWQEI½GjGMEIQEMSVIJIXMvidade. O resultado é a utilização do Sildena½P QIHMGEQIRXS ZEWSHMPEXEHSV  RE JSVQE HI
cápsulas manipuladas de 1 mg, com custo diáVMSHIETIREW67YEEHQMRMWXVEpnSTEWWSY
a ser feita por meio de sonda orogástrica por
WIVMRKE HI  QP GYWXS YRMXjVMS HI 6  
utilizado na dose de 0,5 mg/kg de peso, de 6/6
LSVEW ETzW HMEKRzWXMGS IGSGEVHMSKVj½GS HE
doença.

Otimização e distribuição
uniforme das internações para
realização de quimioterapia
A prática equalizou as internações nas Unidades I e II e a atuação dos setores de Logística, Farmácia e Enfermagem na Unidade de
Oncologia do HMC durante os dias da semana, reduzindo o número de internações de
pacientes oncológicos nas segundas, terças e
quartas-feiras (período de maior concentração de entrada de pacientes). A otimização e
melhor utilização da estrutura da instituição,
principalmente do leito hospitalar, puderam
ainda trazer um atendimento mais digno e humanizado ao paciente, que tem seu leito garantido para realização do tratamento.

Antes da prática (de janeiro/2010
a agosto/2011), 96,6% das
internações dos pacientes
oncológicos aconteciam nos dias
de pico. Com a implantação da
prática, esse índice baixou para
55,35%
27
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Gestão
com pessoas

8EXMERI;IMX^IP+SQIW7IVE½Q - Professora de Educação Infantil e Ensino Fund. I - CSFX - Kátia Regina Campos Venâncio - Auxiliar Administrativa - Usisaúde
Thamila Drumond de Alvarenga Lima - Cirurgiã-dentista - COI - Rodrigo Antônio Francisco Martins - Técnico em Segurança do Trabalho - Seg. do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente

7IPIGMSREVVIXIVIIWXMQYPEVSXVEFEPLSGVMEXMZSHSWGSPEFSVEHSVIWXIQWMHSYQKVERHIHIWE½STEVE
as organizações. Num mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a FSFX consegue atrair e
QERXIVTVS½WWMSREMWHIEPXuWWMQSRuZIPIQXSHSWSWWIXSVIW2SHMEEHMEqEUYEPM½GEpnSHSWQEMW
de três mil colaboradores que sustenta o diferencial da instituição no mercado e no contexto social.
1IWQSHMERXIHIXSHEWEWHM½GYPHEHIWHEGSRNYRXYVETSPuXMGEIIGSR|QMGEHIWIQTIRLEYQTETIP
motivador na vida de seus maiores parceiros, por meio da abertura para o diálogo, da adoção de
medidas para melhoria das condições de trabalho e da manutenção de benefícios conquistados.
28
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CAFÉ COM PARCERIA
A FSFX inaugurou, em fevereiro, mais um canal
de comunicação e participação de seus colaboradores no aprimoramento da tomada de
decisões, visando melhores resultados. O Café
com Parceria é um encontro mensal entre
médicos representantes das clínicas, Diretoria
Clínica e Superintendência do Hospital Márcio Cunha, Usisaúde e Diretoria Executiva da
FSFX.

Cinco novos núcleos foram
implantados nas unidades de
negócio da FSFX

Ipatinga para atender, com mais rapidez e conforto, a algumas necessidades que só o RH
pode resolver.

PROJETO ESCUTARH

Os encontros têm como objetivo fortalecer
o vínculo do corpo clínico com a direção do
hospital. Nessas reuniões são discutidos temas
variados, como adesão aos protocolos clínicos,
VIWYPXEHSWEWWMWXIRGMEMWIEWWYRXSWIWTIGu½GSW
relacionados a uma especialidade ou a um
grupo de especialidades, como melhorias nos
atendimentos; atendimento de alta complexidade no HMC; aquisição de novas tecnologias;
relação hospital x poder público; uso consciente do plano de saúde; credenciamento de
GSRWYPXzVMSWQqHMGSWTIPE9WMWEHIHIWE½SWI
perspectivas para Unidade de Oncologia, entre outros.

A equipe do RH Mais lançou o projeto Escutarh, que visa atender colaboradores da FSFX
que buscam auxílio psicológico e desenvolver
neles competências pessoais que promovam o
autoconhecimento e a autonomia. O trabalho
de acolhimento e escuta tem foco preventivo,
com atendimentos breves e dinâmicos, reali^EHSW TSV TVS½WWMSREMW UYEPM½GEHSW EGEHsmicos de Psicologia) e devidamente supervisionados, além de serem acessíveis a todas as
YRMHEHIW 7YETVMRGMTEP½REPMHEHIqTSWWMFMPMXEV
uma adaptação mais satisfatória às situações
EHZIVWEW WINEQIPEWTIWWSEMWSYTVS½WWMSREMW
proporcionando, assim, mais qualidade de vida
ao participante e a possibilidade de retornar a
um ambiente de trabalho saudável para melhor desempenho no alcance de resultados.
Ao longo do ano, o projeto atendeu a 70 colaboradores, que buscaram ajuda e se inscreveram nos núcleos do RH Mais.

RH MAIS
4EVE½GEVGEHEZI^QEMWTVz\MQEHSWGSPEFSradores, a equipe de RH lançou o RH Mais.
São núcleos de atendimento instalados nas
principais unidades de negócio da FSFX em

70
colaboradores
acolhidos em 2012
29
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Marcela Silva Souza Rodrigues - Auxiliar Administrativa de Relacionamento com os Clientes - HMC

ENTRE A GENTE
Por meio do Entre a Gente, 233 colaboradores aproveitaram a abertura e a transparência,
valores que fazem parte do modelo de gestão da FSFX para expor opiniões e contribuir
no processo de tomada de decisões junto à
Diretoria Executiva. De forma setorial, o programa trabalhou com equipes e realidades esTIGu½GEWEGEHEIRGSRXVSEFVERKIRHSEWjVIEW
como Recepção, Internação, Arquivo, Serviço
Social e Faturamento.

GRUPOS DE TRABALHO
Alinhados à gestão participativa, os grupos
de trabalho formados por representantes das
áreas de Assistência e da Gestão, eleitos pelos próprios colaboradores de cada setor de
atuação, participaram da discussão de assuntos do interesse coletivo. Eles contribuíram de
forma fundamental nos diversos processos do
Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013. Em
parceria com colegas da área de Recursos Humanos, todas as dúvidas, questionamentos e
30

solicitações dos colaboradores são discutidas
e analisadas mais detalhadamente pela diretoria da Fundação.

CAMPANHA SORRIR FAZ BEM
Um bom sorriso é sempre capaz de transformar o olhar e a satisfação das pessoas, tanto
de quem recebe quanto de quem oferece. Por
isso, a Fundação lançou em janeiro de 2012,
aos colaboradores, a campanha "Sorrir faz
bem!". Direcionada à qualidade em atender
bem nossos clientes, a campanha trouxe em
suas ações o lema “Quem planta sorrisos, colhe amizades”. O lançamento contou com atividades lúdicas que encantaram e arrancaram
WSVVMWSWEPqQHIQYPXMTPMGEVTER¾IXSWHMWTPE]W
de mesa, cartazes e bottons alusivos à campanha em todos os pontos de atendimento ao
público externo nas unidades da FSFX. A segunda fase da campanha, ao longo dos meses,
contou com a entrega dos cartões de elogio
aos colaboradores que se destacaram perante
a visão do cliente.

GESTÃO CORPORATIVA
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Compromisso
com o colaborador

Cleonice Lima Santos Vieira - Assistente Administrativa de Relacionamento com os Clientes - Usisaúde - José Marcos Fernandes Pessoa - Auxiliar de Enfermagem
HMC - Odeni de Sousa Vieira Rodrigues - Auxiliar de Conservação e Limpeza FSFX - Valdirene Rodrigues da Silva - Técnica em Segurança do Trabalho e Higiene
Industrial - Seg. do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente - Flávia Ferreira Santos - Professora dos Ensinos Fundamental II e Médio - CSFX

KIT ESCOLAR
Com o objetivo de reconhecer e incentivar o
compromisso com a educação, mais uma vez,
E*7*<HMWXVMFYMYSWOMXWIWGSPEVIWTEVESW½lhos dos colaboradores com idade entre seis
e 14 anos completos até 15 de fevereiro de
2012. No total, foram entregues 1.015 kits
aos colaboradores pelos gerentes dos setores
da instituição. Mochilas, cadernos, lápis de cor,
lapiseira, borracha, canetas, dicionário, pasta,
tesoura, entre outros materiais que, além de
fazer a alegria das crianças, representaram um
auxílio e tanto a muitos pais.

1.015

kits entregues aos
dependentes dos
colaboradores
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Por meio da utilização e
acompanhamento de
indicadores, os
colaboradores de Nível
Operacional alcançaram
das metas

214

86,15%
10, 20 E 30 ANOS

INCENTIVO POR DESEMPENHO – IPD

Na cerimônia de homenagem aos colaboradores que completaram 10, 20 e 30 anos de
serviços prestados em 2012, a FSFX, mais uma
vez, premiou aqueles que ajudam a construir
a história de compromisso com a qualidade
na instituição. Ao todo, foram 123 homenageados, que puderam compartilhar a conquista
com familiares e convidados.

Em 2012, a Fundação São Francisco Xavier
inovou na gestão de pessoas, ao lançar mais
um programa que valoriza o trabalho de seus
colaboradores. O IPD – Incentivo por Desempenho tem como objetivo reconhecer o esforço daqueles que se dedicam à instituição,
promovendo uma cultura de desempenho e
TVSTSVGMSRERHSQSXMZEpnSTVS½WWMSREP
O incentivo é calculado a partir do alcance
de metas estabelecidas para medir o desemTIRLSTVS½WWMSREPHSGSPEFSVEHSVSYIUYMTI
(indicadores estratégicos e setoriais).

123
colaboradores
homenageados
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2S XSXEP E *7*< HIWIQFSPWSY 6  QMP
FIRI½GMERHS  GSPEFSVEHSVIW (IWXEUYI
para o nível operacional, com cerca de 2.432
colaboradores.
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GESTÃO DE
DESEMPENHO 2012
%EXYEpnSHSWTVS½WWMSREMWHEMRWXMXYMpnS
com base nas competências organizacionais e funcionais de cada um, foi avaliada
na Gestão de Desempenho 2012. Em dezembro, as autoavaliações feitas por cada
colaborador e as avaliações realizadas
pelos gestores das diversas equipes de
trabalho, culminadas posteriormente no
consenso das notas por ambas as partes,
demonstraram bons resultados. O índice
de consecução das avaliações foi, em média, de 99,45% nas superintendências, com
3.057 participantes. A média de resultados
REW GSQTIXsRGMEW SVKERM^EGMSREMW ½GSY

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS - 2012

3.057 avaliaçoes realizadas
em 8,17 para colaboradores do setor Administrativo, 8,05 para colaboradores do
setor Gerencial, 8,15 para colaboradores
de nível médio e 8,42 para colaboradores de nível superior. Já nas competências
funcionais, o resultado foi de 8,44 para colaboradores do setor Administrativo, 7,85
para colaboradores do setor Gerencial,
8,02 para colaboradores de nível médio e
8,10 para colaboradores de nível superior.

AVALIAÇÕES

2011

2012

Média Geral

8,17

8,28

8,60
8,40

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES
COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS - 2012

8,20
8,00
7,80

8,60

7,60
7,40

8,17

8,05

8,15

8,42

8,21

Administrativo

Gerencial

Nível Médio

Nível Superior

GERAL

7,20

8,40
8,20
8,00
7,80
7,60
7,40

8,44

7,85

8,02

8,10

8,35

Administrativo

Gerencial

Nível Médio

Nível Superior

GERAL

7,20

A Gestão de Desempenho contribui para o reconhecimento
dos potenciais na organização, a melhoria dos resultados e
o incentivo à cultura de feedback na instituição
33

GESTÃO CORPORATIVA

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Capacitação
profissional

Em 2012, a Fundação São Francisco Xavier
remodelou e incrementou ainda mais o seu
programa de educação corporativa, com o
lançamento do Capacitarh. Um conjunto de
ações a serem desenvolvidas nos próximos
anos, focadas no aperfeiçoamento das competências de colaboradores de todos os níveis da
instituição, na formação permanente, na criação de ambientes motivadores e na retenção
de talentos.
Além de investir recursos próprios da instituição, o Capacitarh contempla também a capacitação do corpo clínico e das áreas assistenciais
por meio de recursos do Pró-Hosp (Programa
de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais do Estado de Minas Gerais). O
novo programa de educação corporativa da
*7*<WIHMZMHIIQXVsWZIVXIRXIW8VIMREQIRto e Desenvolvimento, Educação Permanente
na Assistência e Formação Educacional.

EM SÍNTESE, O
CAPACITARH PRETENDE:
Transformar
oportunidades em
negócios

Disseminar o
conhecimento interno
e aprimorar técnicas
Desenvolver
pessoas alinhadas
à estratégia

Manter a
competitividade no
mercado, garantindo
um atendimento
diferenciado e
crescimento com
qualidade

34
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DESENVOLVIMENTO
DAS LIDERANÇAS
A FSFX compreende que a liderança é
uma habilidade passível de ser adquirida e
aprendida diariamente; sabe também que
ela se revela, mediante o tempo, o espaço
IEGETEGMXEpnSHIWIYWTVS½WWMSREMW'SQ
visão, foco e ação comprometida, o líder
desenvolve caminhos e opções que constroem, hoje, a organização do futuro. Seguindo essa premissa, o Capacitarh treinou
gestores e supervisores, em momentos
distintos, buscando entender as necessidades e potencializar as capacidades de cada
grupo.
No programa de Análise de Potencial dos
Gestores, 65 líderes da instituição passaram
por diversas etapas do processo. Foram
IPEW EZEPMEpnS TWMGSPzKMGE TWMGSXqGRMGS
dinâmica de grupo, entrevista individual),
e entrevista devolutiva para os gestores e
seus superintendentes, destacando pontos
fortes e oportunidades de melhoria para
as lideranças da FSFX.
Já o programa de Desenvolvimento de
Líderes voltou-se para os supervisores e
potenciais sucessores das diversas gerências da FSFX.

O programa de educação
corporativa da FSFX realizou um
trabalho específico com gestores e
supervisores de toda a instituição,
com foco em uma liderança cada
vez mais eficaz
36

Treinamento e
Desenvolvimento
Investimento: R$ 592.739,60
Horas per capita: 31,39
Horas de treinamento: 108.915
Treinandos: 3.469

Divididos em três turmas e em meses diferentes, os 62 participantes completaram 40 horas de treinamento em sala de aula e em seu
próprio local de trabalho. Após sete meses de
curso, eles receberam ainda a devolutiva do
RH, que deu feedback sobre a participação individual aos participantes e, posteriormente, a
seus gestores, contribuindo na formação conceitual e de práticas que otimizem o aproveitamento no ambiente de trabalho.

TREINAMENTOS ASSISTENCIAIS
Na vertente da Educação Permanente na Assistência, o Capacitarh aplicou recursos em
mais de 25 mil horas de treinamentos, a uma
equipe de 800 técnicos em Enfermagem e 110
enfermeiros. São ações que seguem de acordo
GSQEWIWTIGM½GMHEHIWHIGEHEYRMHEHIZMWERdo à melhoria da qualidade e segurança da asWMWXsRGME2IWWITVSGIWWSMRGPYIQWI
'ETEGMXEpnSTEVEEHQMRMWXVEpnSHIQIHMGEmentos
%XIRHMQIRXSHITEVEHEGEVHMSVVIWTMVEXzVME
adulta, pediátrica e neonatal
7SRHEKIRWKjWXVMGEIZIWMGEP
3\MKIRMSXIVETME
1ERYWIMSHIIUYMTEQIRXSWLSWTMXEPEVIW
%XIRHMQIRXSWEMRXIVGSVVsRGMEWGSQTEGMIRXIW
8qGRMGEHIXVERWTSVXI
fXMGEITSWXYVETVS½WWMSREP
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Cursos in company,
em parceria com
grandes instituições,
são realizados e
replicados a médicos,
enfermeiros e
fisioterapeutas
Composta por cinco enfermeiras e munida
de equipamentos próprios para treinamentos,
como manequins adultos, pediátricos e de pelve obstétrica para simulação realística, a equipe de Educação Permanente do HMC realiza
ações que abrangem desde os treinamentos
dos recém-contratados, com duração de seis
dias, aos mais diversos tipos de capacitação,
passando por avaliações periódicas de capaciHEHIXqGRMGEIHITSWXYVETVS½WWMSREP(IWXEUYITEVEEPMRLEHIGYMHEHSQYPXMTVS½WWMSREP
UYI IQ  GETEGMXSY QEMW HI  TVS½WWMSREMW RSW GYVWSW MR GSQTER] 4%07 HS MRglês, Suporte Avançado de Vida em Pediatria),
ACLS (do inglês, Suporte Avançado de Vida
em Cardiologia) e ALSO (do inglês, Suporte
Avançado de Vida em Obstetrícia) e Reanimação Cardiorrespiratória no Adulto.

25 mil horas
800 técnicos
110 enfermeiros

Mais de
de treinamentos, a uma equipe
em
de
Enfermagem e

DESAFIOS PARA 2013
A Fundação São Francisco Xavier reconhece que os investimentos na modernização e ampliação de suas unidades só
alcançarão pleno sentido se a qualidade no
atendimento acompanhar a satisfação de
seus clientes. Tal realidade desperta para a
necessidade de preparar as diversas equiTIW HI EXIRHMQIRXS ES TFPMGS E ½Q HI
evitar falhas na comunicação e na conduta
dos colaboradores.
Com papel de destaque nos valores e nos
objetivos estratégicos da instituição, a Gestão com Pessoas visa investir cada vez mais
numa relação de compromisso recíproco,
buscando a promoção de um ambiente
motivador e de aprendizado sistêmico, o
desenvolvimento de mecanismos de reconhecimento e mérito e o incentivo e a
difusão do conhecimento.

A capacitação dos profissionais de
atendimento está entre as estratégias
da FSFX, a fim de evitar falhas na
comunicação e na conduta dos
colaboradores
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Intercâmbio
e parcerias de
resultados
Estar aberta ao mundo, permitir o intercâmbio e o diálogo, estabelecer pontes
entre pessoas, grupos e instituições que possam enriquecer nossa trajetória com a
XVSGEHII\TIVMsRGMEWIHIMRJSVQEpnSfGSQIWWE½REPMHEHIUYIE*7*<QERXqQ
um programa de visitas às suas unidades de negócio para quaisquer instituições
de ensino, saúde e educação que manifestarem seu interesse, tais como hospitais,
escolas e universidades. Em 2012, foram mais de 50 pedidos solicitados à Assessoria de Comunicação, mostrando o prestígio e o reconhecimento que a instituição
obtém como benchmarking nos serviços prestados e na região em que atua.
O HMC, por exemplo, recebeu representantes da Associação Hospitalar Santa
Rosália, do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/MG, da Fundação Ouro
Branco e dos hospitais Felício Rocho, Arnaldo Gavazza e César Leite.
Além disso, a FSFX teve o privilégio de receber, ao longo do ano, representantes
de empresas parceiras em convênios nas áreas de saúde e educação, autoridades
públicas do município e do Estado, acionistas da Usiminas, como a Previ (a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e gestores da instituidora.
No primeiro semestre, estiveram presentes também o presidente da Usiminas,
Julián Eguren, e o gerente de Assuntos Sociais da Ternium - empresa integrante do
grupo Techint - no México, Israel Aguirre Idarra. Ambos conheceram e elogiaram o
modelo de gerenciamento das unidades de negócio da Fundação.
A parceria com sua instituidora e principal cliente manteve ainda a sinergia necessária na condução do Plano Diretor de Obras da FSFX. Por meio do trabalho
em conjunto com o vice-presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento
3VKERM^EGMSREP:ERHIVPIM6EJ½7GLMPPIVE9WMQMREWVIJSVpSYSETSMSk*YRHEpnSRE
realização de investimentos para ampliar o alcance de sua atuação na comunidade,
de forma responsável e sustentável.
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O presidente da Usiminas Julián Eguren foi recebido pelo
diretor executivo Luís Márcio, em sua primeira visita à FSFX

:ERHIVPIM6EJ½7GLMPPIV – vice-presidente de Recursos Humanos
e Desenvolvimento Organizacional da Usiminas
Luís Márcio Araújo Ramos – diretor executivo da
Fundação São Francisco Xavier
Adriana Leite Chaves Quintela – superintendente de Gestão
da Fundação São Francisco Xavier
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RECONHECIMENTO
DA ACADEMIA
Em reconhecimento aos 37 anos de dedicação à medicina e grande contribuição ao Vale
do Aço, em 2012, o médico e ex-diretor do
Hospital Márcio Cunha José Carlos de Carvalho Gallinari tornou-se membro da Academia
Mineira de Medicina (AMM). A sessão solene
de posse como acadêmico titular da cadeira
de número 100 foi realizada no auditório da
Associação Médica de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. Para a admissão na Academia, ele
ETVIWIRXSYSIWXYHS±'EYWEWI\XIVREWERjPMWI
das internações ocorridas no Hospital Márcio
Cunha no ano de 2010”. Seu trabalho evidenGME E GEVsRGME HI TIWUYMWEW EGIVGE HS TIV½P
epidemiológico das internações hospitalares
por causas externas na microrregião do Vale
do Aço.

REESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL NO HMC
O Hospital Márcio Cunha (HMC) marcou um
novo capítulo em sua história de excelência
e compromisso com a saúde, ao anunciar o
novo superintendente da instituição, o médico Mauro Oscar Soares de Souza Lima. A
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Ex-diretor do HMC
tornou-se acadêmico
titular da Academia
Mineira de Medicina

mudança, planejada de forma gradativa pela
diretoria da FSFX, foi parte integrante da reestruturação organizacional que a entidade vem
implantando desde 2011, abrindo espaço para
novos programas de gestão hospitalar e uma
assistência de qualidade ainda mais focada no
paciente.
Na cerimônia de posse, realizada no dia 20
de agosto, Mauro Oscar recebeu o comando
da instituição das mãos do médico José Carlos de Carvalho Gallinari, a quem agradeceu
pelos 21 anos à frente do HMC. Após trilhar
um histórico de competência e determinação
como gestor, Gallinari, que foi homenageado
no evento, continuará à disposição da instituição neste novo ciclo de trabalhos, agora no
cargo de Assessor de Relações Institucionais,
oferecendo conhecimento e experiência necessários aos novos projetos da instituição.
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FORTALECIMENTO DA MARCA
A Fundação São Francisco Xavier e suas unidades de negócio possuem uma marca reconhecida por valores sólidos e pela excelência
no atendimento em saúde e educação. As
ações de comunicação de 2012 retratam esses valores e o constante compromisso com
a qualidade.

ENTRE AS CAMPANHAS REALIZADAS,
1)6)')1()78%59)
'EQTERLE9WMWEHI)QTVIWEVMEPHIWXMREHE
ao segmento empresarial do Leste de Minas.
%GEQTERLEWSFVI1EVGEpnSHI'SRWYPXEW
on-line no Hospital Márcio Cunha pelo cliente Usisaúde também ganhou a cidade.
2SERSIQUYIGSQTPIXSYERSWE
Usisaúde agradeceu aos públicos externo e
interno.
%WWMQGSQSEGEQTERLEHI1EXVuGYPEW
2013 do CSFX, presente por meio de spots
HIVjHMSSYXHSSVWNSVREMWTER¾IXSWIFEGObus.

DIÁRIO DO AÇO

CIDADES
Sábado, 15 de dezemb

CSFX Técnico oferece
cursos gratuitos
ro de 2012

A Fundação São Francisco Xavier, por meio de
suas unidades de negócio, promoveu e participou ainda de diversos eventos abertos para
participação do público externo em geral, reforçando o alcance da marca.
Outro indicador que ressalta a visibilidade da
marca FSFX e de suas unidades de negócio
pelo público em geral é a exposição na mídia.
Muito além do objetivo de dar publicidade a,
pelo menos, uma ação por semana na mídia
impressa do Vale do Aço, a FSFX alcançou a
expressiva marca de 277 inserções positivas
publicadas nos jornais a partir de releases enviados pela Assessoria de Comunicação.

,3$7,1*$ - O sonho
muitos jovens do ensino de ordenadora dos cursos técnimé- cos no Colégio
dio em buscar uma
São Francisco
formaçã
profissionalizante gratuita o Xavier (CSFX), escola credene de ciada pelo PEP.
qualidade pode estar
próximo
Neste ano,
de ser realizar com
o Progra- sos técnicos a unidade de curma de Educação Profissio
do Colégio São
nal
Francisc
o
Xavier, que integra
(PEP), uma iniciativ
a do gover- a Fundaç
ão São Francisco Xano de Minas Gerais.
São
de 85 cursos oferecid mais vier, no bairro Horto, ofereos em cerá os cursos
aproximadamente 132
técnicos de Enmuni- fermagem,
Análises Clínicas e
cípios em todo o Estado.
Con- Mecânica. “A
tudo, é preciso se apressar
qualificação propois fissional aument
as inscrições vão até
a significativasegunda- mente a
chance de o jovem se
feira, dia 17, e podem
ser fei- inserir no
mercado de trabatas pelo site www.ed
ucacao. lho. No CSFX
mg.gov.br. O exame
Técnico, nosso
de sele- retrospecto
de excelência mosção dos candidatos,
envolven- tra que
a grande maioria dos
do provas de Portugu
ês e Ma- alunos que
aqui fizeram o curtemática, será realizad
o no dia so, hoje
estão empregados”,
13 de janeiro.
completa Blenda.
Entre 2008 e 2012,
o proOutro diferencial dos
grama já atendeu
cursos
aproxima- no CSFX
Técnico são os estádamente 140 mil alunos.
“O
gios.
Os
estudantes de Análises
grande diferencial
desse
grama, além da qualidad pro- Clínicas e Enfermagem já têm
e do estágio garantid
ensino e da infraestr
o
no
Hospita
l
utura da Márcio Cunha
escola, está na bolsa
e nas Unidades
de 100% Básicas de
Saúde da Prefeitura
que todos os alunos
aprovados de Ipatinga
. Para outras inforrecebem, incluindo
material mações sobre
didático e mensalidades
o PEP ou sobre
gratui- os cursos do
tas”, explica Blenda Rangel,
CSFX Técnico, o
co- telefone é (31)
3824-7840.
0bX]bRa
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Município planeja açõ
es e
serviços de assistênci
a social

X{TbS^?a^VaP\

PST4SdRP{y^?a^UXbbX

)$%5,&,$12 –
A Secre- os servidor
taria Municipal de
es públicos do setor
Assistência identific
últimos oito anos. “Conqu
assem
Social realizou, nessa
istasexta-fei- tivos e positivoos pontos nega- mos importantes
avanços nas
ra, um seminário de
s das ações reaavaliação lizadas.
“A partir desse procedi duas últimas gestões. Lembro
e planejamento de
ações. O mento,
conseguiremos corrigir que nosso setor possuía apeevento foi realizado
no Hotel falhas e
promover intervenções nas cinco servidores. Hoje, soMetropolitano, com
o objetivo para a
mos 120. Esse aument
melhori
de verificar a eficácia
a dos nossos ser- recursos
o de
dos
humanos nos possibiviços prestados à comuni ser- viços. A atividade também nos
litou aumentar também
dade ajuda a levantar
ao longo deste ano
a oferas necessidae, ao mes- des de
capacitação da nossa ta de serviços e fortalecer o tramo tempo, planejar
as ativida- equipe”
balho que desenvo
, afirma.
lvemos em
des para o próximo
ano.
prol das famílias menos
Júlia Restori também
Na avaliação da secretár
favorerelacidas. E continuaremos
ia tou as conquis
de Assistência Social,
a avantas alcançadas çar,
Júlia
cada vez mais, na rede
tori, o encontro permitiu Res- pelo município, na área da asde
proteção
que sistência social,
ao longo dos secretár social”, comentou a
ia.
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Em 2012, a FSFX alcançou a
inserções
expressiva marca de
positivas na mídia impressa do Vale do Aço
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Tecnologia
da Informação
O gerenciamento de estratégias, pessoas e
processos também está ligado ao desenvolvimento de ferramentas que agregam valores
de excelência à saúde e à educação. Na FSFX,
a equipe de Tecnologia da Informação (TI)
aplica sua experiência em projetos que levam
IQGSRXEEI½GjGMEEIJIXMZMHEHIIEWIKYVERpE
dos usuários, com ganhos que englobam redução de custos e produtividade. Os principais
projetos realizados no último ano são uma
amostra disso.

BENEFÍCIOS:
Agilidade no
processo de liberação
de resultados de
exame

Redução de
impressões em papel

ASSINATURA
AUTOMATIZADA DE LAUDOS
No Laboratório de Patologia Clínica do HMC,
os laudos que antes eram separados e assinados a caneta, folha por folha, pelo bioquímico
responsável, agora contam com a assinatura
eletrônica. Com o desenvolvimento de um sisXIQETEVEIWXE½REPMHEHI STVSGIWWSHIPMFIração dos resultados ganhou mais segurança
UYERXS k GSR½HIRGMEPMHEHI k MRXIKVMHEHI I k
disponibilidade das informações. O sistema reKMWXVEXERXSEEWWMREXYVEHSTVS½WWMSREPGSQS
a data e hora. Com isto, é possível imprimir o
laudo à medida que o cliente solicita, visto que
não se faz necessária a presença do bioquímico para assinar o documento. Ao mesmo
tempo, o resultado de exame assinado passou
E½GEVHMWTSRuZIPTEVEEGIWWSREMRXIVRIX IPMminando grande parte das impressões e reduzindo custos.
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BIBLIOTECA ON-LINE NO CSFX
O Colégio São Francisco Xavier agora conta
com o Pergamum, o software desenvolvido
pela PUC-PR que melhorou o gerenciamento da Biblioteca do CSFX, facilitando a alunos,
professores e colaboradores os processos de
visualização do acervo, efetivação de reserva,
renovação de livros e visualização da situação
junto ao setor. Com acesso a todas essas funcionalidades pela internet, o Pergamum tem o
objetivo de facilitar a gestão dos centros de informação, melhorando a rotina diária com os
seus usuários, o controle de todo o material e
agilizando os serviços de forma integrada.
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MÓDULO DE GESTÃO
DE INVESTIMENTOS
A criação do Formulário de Investimentos da
FSFX, vinculado ao orçamento plurianual do
Sistema de Custos, e a sistematização das solicitações de novos investimentos, alinhada ao
Planejamento Estratégico da FSFX, organizou
e padronizou um processo controlado antes
HIJSVQEQERYEPIMRI½GMIRXI TSVZjVMEWTPEnilhas descentralizadas. Com isso, a Gerência
de Planejamento e Controle trabalha as informações mais rapidamente e de forma segura
e prática para disponibilizá-las aos gestores e à
Diretoria Executiva.

GESTÃO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
A FSFX implantou também o Geplanes, um
software de gestão estratégica para o gerenciamento dos indicadores de desempenho e
projetos estratégicos. Por meio de relatórios,
KVj½GSW I HS TEMRIP HI GSRXVSPI SW KIWXSVIW
têm uma visão global dos resultados da instituição, possibilitando a gestão efetiva dos seus
negócios. O software foi desenvolvido tendo
como referência os métodos de melhorias
contínuas PDCA (Plan, Do, Check, Action) e
BSC (Balanced Scorecard).

Entre as principais vantagens está a nova interface, mais amigável e com elementos de tela
mais suavizados, além do atendimento às normatizações públicas do setor de saúde, com
redução do retrabalho de digitação.

PAINEL PARA
GERENCIAMENTO DE LEITOS
A equipe de TI informatizou o painel para gerenciamento de leitos, auxiliando no controle das altas hospitalares diárias até as 11h. A
funcionalidade criada para o sistema Hosix
permite inserir e visualizar os horários de alta
marcados pelo médico, pelo setor administrativo e a diferença entre ambos, facilitando o
controle, minimizando falhas e evitando custos
desnecessários para paciente e hospital. A gestão de leitos tem como objetivo garantir que
os leitos sejam utilizados adequadamente sob
a ótica da condição clínica e diversidade do
paciente, de acordo com as metas estabelecidas de taxa de ocupação e taxa de média
permanência.

NOVA VERSÃO DO
SISTEMA DE DIÁLISE
A equipe de TI realizou ainda a migração do
sistema que abastece a Central de Terapia
Renal Substitutiva do HMC para uma versão
mais nova. Sem custos adicionais ao contrato
de manutenção, a ferramenta serve como suporte à realização dos procedimentos dialíticos, como hemodiálises e transplantes renais,
e necessita de atualização constante em consonância com as exigências do setor público.
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Janice de Oliveira Santos - Enfermeira Auditora - Usisaúde - Katiuscia Barbosa Teixeira Leão - Enfermeira Auditora - HMC
Helem Carolina de Fátima Souza - Auxiliar de Faturamento FSFX
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

)RXVI SW HIWE½SW HE jVIE HI8IGRSPSKME HE
Informação, o destaque está na conclusão da
avaliação de um novo Sistema Integrado de
Gestão para o HMC e a Usisaúde. Em 2012, a
FSFX iniciou a avaliação do sistema mais apropriado à sua realidade, um passo importante
na otimização de processos com o uso de
uma ferramenta única para atender às áreas
EWWMWXIRGMEMW EHQMRMWXVEXMZEW ½RERGIMVE HI WYprimentos e da operadora de saúde.
A eliminação de sistemas múltiplos por apeREW YQE WSPYpnS   UYI WINE GIVXM½GEHE TIPE
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde
(SBIS) e pelo Conselho Federal de Medicina
'*1 XVEVjZERXEKIRWGSQSYRM½GEpnSGSVporativa e padronização de práticas, segurança
e unicidade das informações, agilidade e otimização de processos, além de facilitar a administração com um único fornecedor.
A decisão sobre o software mais apropriado
para a FSFX deverá acontecer no primeiro semestre de 2013, quando as equipes envolvidas
realizarão a avaliação de customizações e propostas técnicas e comerciais. Caso aprovado,
o projeto, que já contou com a participação
de 150 colaboradores, envolverá toda a instituição, com previsão de implantação para 18
meses.
Diferentemente de outros segmentos da economia, a área de saúde no Brasil não possui

A implantação de um
Sistema Integrado de
Gestão trará vantagens
como integração,
segurança e agilidade
nos processos

ainda uma unanimidade no mercado quanto
a um sistema considerado benchmarking entre hospitais e operadoras, capaz de englobar
TVSGIWWSWHEWjVIEW½RERGIMVELSWTMXEPEVIHI
planos de saúde. A mudança de paradigma visa
redução de custos, com a redução no número
de contratos e o relacionamento com um único fornecedor. A racionalização de processos
almeja, ainda, atacar gargalos decisivos para o
crescimento de algumas áreas da instituição,
como a falta de padrão nas informações entre as unidades e a diversidade de cadastros,
o que gera elevado tempo gasto na marcação
de uma consulta ou exame, insatisfação dos
clientes e retrabalho nos processos.
Estar ainda mais alinhada aos objetivos estraXqKMGSWHE*7*<WIVjSHIWE½SHEjVIEHI8-
para 2013, na busca por resultados efetivos
para clientes e parceiros.
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Michele Fernandes Eloy - Técnica em Enfermagem - Rildo Andrade Melo - Operador de Ressonância Magnética
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HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Referência
de qualidade
na assistência
3UYEHVSEXYEPHEWEHIRSTEuWRSWHjEQIHMHEHIRSWWEQMWWnSIQHYEWTEPEZVEWWYperação e solidariedade. Tornar-se referência implica muito mais que meramente dispor
HITVSGIHMQIRXSWEZERpEHSW XIGRSPSKMEIEPXSRuZIPTVS½WWMSREP 7MKRM½GEXIVEXMXYHII
compromisso com a qualidade mesmo nas adversidades provenientes de um sistema de
WEHIWYF½RERGMEHSIIQTVSGIWWSHISVKERM^EpnS 1IWQSMQTEGXEHSTIPEVIEPMHEHI
social que o envolve, o HMC é referência em alta complexidade e prestação de serviços
nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, internação e serviços de diagnóstico na macrorregião Leste do Estado de Minas Gerais.

Referência para
municípios e mais
de
habitantes
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Sua interação e sua solidariedade com os
EKIRXIW WSGMEMW I IRXIW IWXEXEMW VIE½VQEQ S
papel do Hospital Márcio Cunha como promotor de saúde. Os 527 leitos em duas unidades, além de uma terceira unidade exclusiva
para o tratamento de pacientes oncológicos
e uma Unidade de Medicina Diagnóstica, forQEQ YQE IWXVYXYVE UYI WSJVI GSQ SW VI¾Ixos extras da demanda social, mas ainda assim
conseguem superar as expectativas e manter
a qualidade em níveis elevados.
HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Unidade I
Unidade II
Unidade de Oncologia
Unidade de Medicina Diagnóstica
LEITOS

527
SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Cardiovascular (cirurgia cardíaca, hemodinâmica e
implante de marcapasso cardíaco permanente)
Procedimentos Endovasculares
Eletrofisiologia
Neurocirurgia
Oncologia
Tratamento intensivo neonatal, pediátrico e adulto
Urgência e emergência
Gestação de alto risco
Terapia renal substitutiva
Transplantes renais

Em matéria de saúde, não existem soluções
QjKMGEW UYI RnS IWFEVVIQ REW HM½GYPHEHIW
WSGMEMW I HI ½RERGMEQIRXS 3 ETVIRHM^EHS
acumulado e o planejamento constante são os
segredos para uma gestão comprometida. Os
únicos pecados inaceitáveis no cuidado com a
vida são a omissão e a negligência. Diante disso
tudo, o HMC tem a marca da coragem e da
força de suas ações e investimentos.

)Q SWHIWE½SWIRJVIRXEHSWTIPS,1'
foram sendo igualmente recompensados pePSWKVERHIWEZERpSWIQTVIIRHMHSWMRJVEIWXVYtura, novas tecnologias, desenvolvimento de
recursos humanos e gestão aplicada. O resultado é um tratamento diferenciado prestado
aos pacientes.

EXPANSÃO E INVESTIMENTOS
Com o Plano Diretor de Obras da Fundação
São Francisco Xavier, estão sendo investidos
6QMPL~IWIQUYEXVSERSW 2IWXIGEHIVno, uma das mais relevantes obras previstas
para o Hospital Márcio Cunha se direciona
aos atendimentos de urgência e emergência,
um dos gargalos da saúde no Brasil. A revitalização e a ampliação do Pronto-Socorro na
Unidade I, iniciada em 2011, transformarão os
1.200 m2 da unidade em uma moderna área
de 4.000 m2 até 2013.
A primeira etapa das obras, com a construção
de 2.800 m2 HI jVIE RSZE JSM ½REPM^EHE IQ
dezembro. O novo espaço conta com uma
ala exclusiva para Pediatria e com consultórios, leitos, espaço para os setores de apoio,
ampliação dos setores de acolhimento e clasWM½GEpnS HI VMWGS VIGITpnS WEPEW HI IWTIVE
ambulatório de trauma e ambulatório para
atenção aos pacientes em choque. Na prática,
isso se traduz em vantagens como ambiente
mais agradável e confortável para colaboradoVIWIGPMIRXIW QIPLSVMERS¾Y\SHITEGMIRXIW
agilidade nos atendimentos e humanização na
assistência.
A criação de uma ala exclusiva para pediatria,
com a Unidade de Observação Infantil e a
Urgência Pediátrica, outra novidade, evita que
as crianças em consulta médica tenham contato com as vítimas de trauma. O setor possui
ambientação totalmente voltada para crianças
que estão em observação, com entrada separada.
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Os atendimentos individualizados no setor
para adultos também passam a proporcionar
maior privacidade durante os procedimentos.
A Unidade de Observação, com 17 pontos
de atendimento, foi totalmente equipada com
monitores multiparâmetros (que monitoram
diversos sinais vitais como frequência cardíaca,
saturação de oxigênio, temperatura e pressão arterial), ventiladores pulmonares, carros
HI YVKsRGME GSQ HIW½FVMPEHSVGEVHMSZIVWSV
eletrocardiograma e macas hidráulicas, que
acomodam melhor o paciente, protegem o
TVS½WWMSREPIJEZSVIGIQEVIEPM^EpnSHITVScedimentos.
*SVEQGVMEHSWQEMWSMXSGSRWYPXzVMSWXVsWTS50

Novas áreas
de acolhimento:
t Unidade de Observação,
com 17 pontos de atendimento
t 8 Consultórios de Urgência
t Unidade de Pediatria
t 2º piso com salas de
treinamento e para gestão
sicionados no hall de entrada para acolhimenXSIGPEWWM½GEpnSHIVMWGSHSWTEGMIRXIW HSMW
para atendimentos pediátricos e três consultórios de urgência clínica. Também foi construída
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O Pronto-Socorro teve sua infraestrutura ampliada,
2
, ganhando
com a construção de mais
novas áreas e ampliando o atendimento

2.800 m

a sala de Urgência Clínica, para atender pacientes com possibilidade de agravos, estruturada para atendimento de alta complexidade,
além de uma sala voltada ao atendimento da
equipe de Serviço Social. Outro benefício está
na segurança e na melhor adequação das vias
de acesso para o atendimento às emergências
de alta complexidade, com pacientes considerados com alto risco de morte. Já o segundo
andar do Pronto-Socorro foi projetado para
receber as áreas de gestão e suporte. A nova
estrutura conta com sala de treinamento para
30 pessoas e confortos médicos e de enfermagem.
A segunda etapa das obras foi iniciada e pros-

segue no decorrer de 2013. Para os próximos
meses, todos os esforços se concentrarão na
reforma da área antiga de 1.200 m2 do Pronto-Socorro, para posteriormente ser realizada
a integração entre as duas partes, triplicando a
estrutura física do setor.
Com tudo isso, o HMC estará ainda mais
preparado para auxiliar a Rede de Urgência
e Emergência regional. Ampliar o Pronto-Socorro representa suprir uma carência regional,
já que a intervenção trará impactos positivos
para todos os usuários, sejam eles clientes do
SUS ou da Usisaúde.
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CENTRAL DE MATERIAIS
E ESTERILIZAÇÃO

UNIDADE II: MAIOR
E MAIS COMPLETA

Também na Unidade I do Hospital Márcio
Cunha, a Central de Materiais e Esterilização
(CME) passou por reformas para a ampliação
da capacidade produtiva em 57%. Responsável
pela aquisição, preparo, esterilização e distribuição de artigos e materiais cirúrgicos utilizados em diversas áreas no hospital, o setor
conta agora com vestiários feminino e masculino adequados com barreira, expansão da
área das autoclaves de alta temperatura, com
duas novas autoclaves de 705 litros, em substituição a uma de 525 litros. Foi criada ainda
nova área para instalação das autoclaves que
esterilizam a baixa temperatura, que passam a
½GEVWITEVEHEWHEWQjUYMREWHIEPXEXIQTIVEtura. Isso proporciona maior preservação dos
equipamentos, diminuindo danos e custos de
manutenção, além de maior segurança ao usuário e mais agilidade na liberação de materiais
para serem utilizados nos procedimentos.

Em cada obra de adequação, revitalização ou
expansão, as reformas empreendidas pela
FSFX mantêm como foco a qualidade e segurança da assistência, além de garantir a sustentabilidade da instituição. A Unidade II do Hospital Márcio Cunha ilustra bem essa dinâmica,
em que a modernização foi encarada como
um trabalho intenso, integral e permanente
para potencializar a assistência prestada aos
pacientes com o seu redimensionamento.

CME:
ampliação da
capacidade
produtiva em

57%
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A conclusão das reformas e ampliação na UniHEHI--GSRXVMFYMYTEVEESXMQM^EpnSHS¾Y\S
de pacientes e para o aumento da capacidade
dos seus diversos setores, como forma de suprir uma demanda crescente e cada vez mais
exigente. A criação do Centro de Diagnóstico por Imagem, por exemplo, mostra isso. O
novo setor conta com equipamentos e infraestrutura adequada para realização de exames
HIVEHMSPSKMEHMKMXEPYPXVEWWSRSKVE½EXSQSKVE½E GSQTYXEHSVM^EHE HI  GEREMW RMGS RE
VIKMnS GETE^ HI VIEPM^EV ERKMSXSQSKVE½E HEW
artérias coronárias); ressonância magnética de
alto campo de 16 canais, com maior qualidade,
QIPLSVHI½RMpnSHEWMQEKIRWIQIRSVHYVEção do tempo de execução de exames; maQSKVE½E IGSGEVHMSKVEQE FMzTWME I\EQIWHI
densitometria óssea; além de salas de espera,
EHETXEp~IWTEVETIWWSEWGSQHI½GMsRGMEjVIas de apoio (banheiros, copa, sala para laudos,
sala para preparo e recuperação de pacientes),
em um espaço de 1.050 m2.
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O moderno Centro de Diagnóstico por Imagem
exames de
terá capacidade para realizar
diagnósticos por mês

10.000
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16

A Unidade II passa a contar também com
novos leitos de internação,
leitos de UTI e
consultórios médicos

Destaque para o equipamento de ressonância
magnética de última geração, que permite realizar exames cardíacos, com estudo detalhado
do coração e detecção de possíveis anormalidades. O Centro de Diagnóstico por Imagem
tem capacidade para realizar mais de 10 mil
exames de diagnóstico por mês, um aumento
de 50% da capacidade atual. Em 2012, o Hospital Márcio Cunha realizou mais de 284 mil
exames de diagnóstico.
Outro empreendimento importante foi a criação de 16 novos leitos de internação. Em uma
área de 570 m2 com boa arquitetura e totalmente humanizada, a nova Unidade de Internação do Hospital Márcio Cunha foi projetada
para proporcionar sensação de bem-estar e
harmonia aos ambientes, com apartamentos
de 28 m2. Em 2012, o HMC realizou quase
33 mil internações, 8 mil delas na Unidade II.
A criação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos, no segundo andar da
Unidade II, também é novidade. Com janelas e
controle de luz solar, equipamentos de ponta
para monitoramento e avaliação dos pacientes,
54
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ERSZEYRMHEHITSWWYMIUYMTIQYPXMTVS½WWMSREP
capacitada, visando a segurança do paciente
e maior resolutividade. A UTI conta também
com uma central de monitorização, um sistema de acompanhamento de todos os pacientes ao mesmo tempo. Tudo isso auxilia na recuperação do paciente e possibilita a redução
no tempo de internação.

As novas unidades possibilitarão a
criação de
empregos diretos
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HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Acreditado
com excelência
3,SWTMXEP1jVGMS'YRLEGSR½VQSYWYEI\celência em 2012, marcando seu lugar no mais
alto posto de acreditação hospitalar no Brasil. Pela quarta vez consecutiva, o hospital foi
recomendado pelos auditores da Det Norske
Veritas (DNV) junto à Organização Nacional
de Acreditação (ONA). Em uma escala de três
níveis, este é o mais alto posto de acreditação
que um hospital pode alcançar.
8IRHS GSQS VIWYPXEHS E GIVXM½GEpnS VIGSQIRHEHETSVQEMWXVsWERSW SVIPEXzVMS½REP
da auditoria registrou ainda três Esforços Dignos de Nota, um reconhecimento às ações ou
projetos desenvolvidos e que merecem louvor
por se diferenciarem no setor de saúde brasileiro pela aplicabilidade, resultados e continuidade.

z
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ESFORÇOS DIGNOS DE NOTA
Programa Assistência em Foco: abrange
13 projetos voltados para a melhoria contínua da assistência em todas as áreas do
hospital.
Central de Terapia Ventilatória: adapta a
EWWMWXsRGME ES TIV½P HS TEGMIRXI RE 98- I
garante melhor controle sobre os equipamentos.
Planejamento da Clínica Ortopédica:
contribui para a qualidade da assistência, alinhada às estratégias do hospital.

“Vemos que a acreditação aqui
não é uma mera estratégia de
marketing, mas sim um processo
de gestão que traz melhorias na
qualidade da assistência prestada
ao paciente”
Eduardo Ramos Ferraz,
auditor da DNV
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HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Unidade
de Oncologia

moc mébmat ratnoc a assap II edadinU A
e ITU ed sotiel
,oãçanretni ed sotiel sovon
socidém soirótlusnoc
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A mais recente das unidades da FSFX também
passou por uma série de melhorias estruturais, assistenciais e administrativas, adaptando
seu sistema de gestão aos moldes da Fundação. Referência regional no combate ao câncer,
a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio
Cunha amplia serviços e aperfeiçoa a assistência
prestada às pessoas com câncer desde que foi
incorporada, em 2011, com o objetivo de tornar-se polo no desenvolvimento de pesquisas
sobre a doença e suas formas de tratamento.
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CADA VEZ MAIS INTEGRADA
Na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio
Cunha, os investimentos em TI feitos para a
integração do sistema de telefonia e transmissão de dados com as demais unidades da Fundação São Francisco Xavier deram mais agilidade, segurança e padronização de processos,
como marcação e realização das consultas,
procedimentos, exames e demais atendimentos disponibilizados pela unidade.
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79
Clientes e acompanhantes também percebem
os avanços do lado de fora do prédio. A Oncologia ganhou um estacionamento novo, em
área anexa à unidade. São 79 vagas disponíveis
para carros e 23 para motos, com iluminação,
adequações no acesso e possibilidade de ampliação futura, resultado de um investimento
HI6VIEPM^EHSTIPE*7*<IQjVIE
cedida pela Usiminas.
Em relação à segurança, a Unidade de Oncologia agora conta com o Grupo de Voluntários
de Segurança e com a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), que atuam
para reforçar a cultura de segurança na assistência.

REGISTRO HOSPITALAR
DE CÂNCER
A incorporação contínua da Unidade de Oncologia ao sistema de gestão da FSFX contou
também com a elaboração do Registro Hospitalar de Câncer de 2010 e de 2011, atualizando a instituição junto ao Instituto Nacional de

Novo estacionamento com
vagas para carros e
para motos

23

Câncer (INCA), órgão do Ministério da Saúde
voltado a ações nacionais integradas para o
controle e prevenção da neoplasia.
O Registro Hospitalar de Câncer é uma coleta de dados de todos os pacientes atendiHSWRSLSWTMXEP GSQHMEKRzWXMGSGSR½VQEHS
HIGlRGIV IVI¾IXISHIWIQTIRLSHSGSVTS
clínico em relação à assistência prestada aos
pacientes, por meio da avaliação dos resultados de protocolos terapêuticos e análise de
WSFVIZMHE HSW TEGMIRXIW TSV XMTS IWTIGu½GS
de câncer. Merece destaque a utilização das
informações do Registro Hospitalar no planejamento do hospital em áreas carentes para
S VIGVYXEQIRXS HI TVS½WWMSREMW RIGIWWjVMSW
e como base de informação para a pesquisa
clínico-epidemiológica institucional.

NOVO ACELERADOR LINEAR
A FSFX obteve uma importante conquista
em 2012, ao estabelecer convênio junto ao
Ministério da Saúde para o fornecimento de
um Acelerador Linear para o Hospital Márcio
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R$
4 milhões:
esse é o valor aprovado
para o HMC junto
ao Ministério da Saúde
para a compra de
um Acelerador Linear
de última geração

'YRLE 'SQ E ETVSZEpnS HE ZIVFE HI 6 
milhões para a aquisição do equipamento, a
Unidade de Oncologia dará um salto evolutivo
enorme no tratamento radioterápico para Minas Gerais em 2013, com uma tecnologia de
ponta. A novidade aumentará a oferta de tratamentos e aperfeiçoará a qualidade da assistência prestada ao paciente do Leste de Minas.
O Hospital Márcio Cunha é credenciado pelo
SUS como Unidade de Alta Complexidade
em Oncologia (Unacon) com radioterapia,
GPEWWM½GEpnS GSRGIHMHE ETIREW ESW LSWTMXEMW
que possuem condições técnicas, instalações
físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializaHETEVESHMEKRzWXMGSHI½RMXMZSIXVEXEQIRXS
do câncer. Para abrigar o novo Acelerador Linear, a FSFX investirá recursos próprios para
ampliação, reforma e adequação da Unidade
de Oncologia em 2013.

moc mébmat ratnoc a assap II edadinU A
e ITU ed sotiel
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Flávia Teixeira da Silvaso-iTécnica
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AMPLIANDO A ASSISTÊNCIA
As práticas desenvolvidas por colaboradores
do HMC garantem ainda tratamento mais
humanizado ao paciente. A transferência da
realização de transfusão de sangue e derivados dos pacientes oncológicos do setor de
Hemoterapia, na Unidade I, para a Unidade de
Oncologia adequou a grade de horários para
transporte do sangue e dos derivados à agenda para programação dos atendimentos. Com
a disposição de quatro leitos por dia para hemotransfusão na Unidade de Oncologia, enquanto a Hemoterapia dispunha de apenas
um, o tempo de espera foi reduzido de até
15 dias para menos de 24 horas, ampliando a
capacidade de atendimento. Além disso, houve maior comodidade e humanização com o
paciente, que colhe a prova cruzada no ato do
agendamento, evitando seu retorno.

Otimização do fluxo para
realização de transfusões,
com redução no tempo de
espera de 15 dias para 24
horas
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NÚMEROS DA UNIDADE
DE ONCOLOGIA EM 2012
ATENDIMENTO

2011

2012

Consultas

26.562

32.990

Quimioterapia

16.985

16.952

Radioterapia

16.216

15.171

Medicina Nuclear

1.247

1.360

Procedimentos no total

61.010

66.473

Foram contratados ainda dois novos médicos
oncologistas clínicos, um cirurgião oncológico
e quatro estagiários do curso Tecnólogo em
Radiologia Médica, para as áreas de Radioterapia e Medicina Nuclear. Outra importante medida tomada foi a revisão da oferta de consultas para especialistas no Ambulatório do HMC
para o paciente oncológico. Isso possibilitou a
ampliação de consultas ambulatoriais em diversas especialidades, como neurologia, urologia, ginecologia e mastologia, entre outras.
Outra ação de incentivo à assistência integrada e humanizada é a realização da Consulta
de Enfermagem Oncológica, com todos os
pacientes que chegam à unidade pela primeira vez para tratamento quimioterápico. A
iniciativa utiliza um roteiro para a anamnese,
composto por exame físico e levantamento
das condições dos pacientes, com o objetivo
de fornecer dados importantes para atuação
da enfermagem e fazer com que o paciente e
seus familiares se sintam mais seguros e preparados para enfrentar as possíveis complicações
referentes ao tratamento oncológico.

A Unidade de Oncologia inovou também na
gestão e na valorização dos médicos, ao implantar um novo critério de remuneração do
GSVTSGPuRMGS%+VEXM½GEpnSTSV)½GMsRGMEHSW
Serviços Prestados (GESP) reúne metas quantitativas, qualitativas e de habilitação, a partir
de critérios como titulação do corpo técnico
e cumprimento da carga horária, colaboração
institucional, responsabilidade institucional, indicadores de qualidade e produtividade. Além
de investir numa relação de compromisso recíproco, a GESP estimula o trabalho em equiTI I S TSXIRGMEP MRHMZMHYEP HSW TVS½WWMSREMW
determinantes para melhorar os resultados.

Parceria com
convênios: aumento
nos
de
exames de medicina
nuclear e radioterapias
e incremento anual de

30%

R$ 270 mil

Valorização médica: Oncologia adota novo
critério de remuneração do corpo clínico, ligado
à qualidade e à produtividade
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Ângelo Rafael Rago Valim – Técnico em Radioterapia
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NÚMERO DE CASOS DE CÂNCER, EM HOMENS
E MULHERES, SEGUNDO LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA
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PESQUISA INÉDITA
O médico radioterapeuta da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, Pedro PauPS0STIWHI3PMZIMVE.RMSV IGMRGSTVS½WWMSnais de outras instituições de saúde analisaram
o retrospecto de 427 prontuários de mulheres com câncer de colo uterino atendidas na
Unidade de Oncologia, durante 10 anos. Com
tais informações em mãos, é possível buscar
novas melhorias no atendimento com foco na
qualidade da assistência, tratamento global e
desenvolvimento de políticas públicas que ajudem essas mulheres. A chance de cura desse
tipo de neoplasia é alta, mas faltam conhecimento e recurso para diagnóstico nas fases
iniciais da doença. O trabalho foi publicado na
edição de maio de 2012 da Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia.

Resultados:
O trabalho concluiu, entre outras
informações, que 50,1% têm
idade entre 24 e 59 anos e
70% residem no Vale do Aço. O
tratamento mais realizado foi o
cirúrgico (65,33%). A persistência
da doença foi encontrada em
49,88%, e metástases em
39,81%. Entre os óbitos, 37,35%
foram relacionados à doença
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FATOS E PERSPECTIVAS
Incorporada pela FSFX há dois anos, a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha
segue um processo constante de reestruturação e incremento de serviços. A criação de 12
novos indicadores de qualidade, assistenciais e
de produtividade, além dos indicadores corporativos como frequência ao trabalho, índice de
satisfação do cliente e acidentes de trabalho,
ressalta a consolidação da gestão da Oncologia junto às demais unidades do HMC e ao
processo de Acreditação Hospitalar, nos moldes já estabelecidos pela Fundação há 10 anos.
A consequência direta está em uma prática assistencial mais segura, humanizada e com qualidade desde a primeira consulta do paciente
até o início do tratamento, se estendendo durante toda a assistência prestada a ele.
Na lista de metas para os próximos meses estão a garantia de acesso e imediato tratamento
dos pacientes diagnosticados com câncer e a
ampliação da área de abrangência, com o acesso para pacientes de cidades próximas a Ipatinga que hoje buscam atendimento em Belo
Horizonte, representando maior comodidade
e facilidade de acesso. Outra iniciativa que está
sendo trabalhada é o credenciamento da Medicina Nuclear para a realização de exames de
GMRXMPSKVE½EESWYWYjVMSWHS7MWXIQEÏRMGSHI
Saúde (SUS). O novo serviço possibilitará um
incremento de 40 exames por mês à unidade e maior comodidade ao paciente, que não
precisará viajar para Governador Valadares ou
para a capital.
Com a aquisição de um Acelerador Linear por
meio de convênio com o Ministério da Saúde,
a Unidade de Oncologia dará um salto evolutivo enorme no tratamento radioterápico para
Minas Gerais em 2013, com uma tecnologia
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de ponta. A novidade aumentará a oferta de
tratamentos e aperfeiçoará a qualidade da
assistência prestada ao paciente oncológico.
Para abrigar o equipamento, a FSFX investirá
recursos próprios para ampliação e reforma
de adequação da Unidade de Oncologia.

Na lista de metas para o próximo ano
estão a ampliação da área de abrangência,
a instalação de novos equipamentos e
serviços e o credenciamento da Medicina
Nuclear para realização de exames de
cintilografia pelo SUS
A Unidade de Oncologia visa reforçar métodos de tratamento contra o câncer sem abrir
mão também de suas campanhas de orientação, prevenção da doença e promoção da
saúde. Para 2013, estão previstas várias ações
que serão desenvolvidas ao longo do ano, com
participação de toda a equipe composta por
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricioRMWXEWTWMGzPSKSWEWWMWXIRXIWWSGMEMWI½WMSXIVEpeutas, e em parceria com o Grupo Se Toque
e a Associação de Assistência às Pessoas com
Câncer (Aapec). A urgência em investimentos
em prevenção e orientação segue o alerta da
Organização Mundial da Saúde. A OMS estima
que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer em todo
o mundo, 17 milhões de mortes por câncer
e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente,
com câncer. Um diagnóstico do tamanho do
compromisso com o qual o Hospital Márcio
Cunha encara esse evidente problema de saúde pública global.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
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Assistência
que faz a diferença

Criado em 2010, o programa Assistência em
Foco já está em seu 3º ciclo com o propósito
de incorporar valores de efetividade à assistência ofertada aos seus clientes. Dentre eles,
destaca-se o fortalecimento da prontidão, da
segurança e da qualidade na assistência prestada, com ações à prevenção, diminuição e eliminação de riscos.
O programa visa também aprimorar o acolhimento ao paciente em todas as linhas de
GYMHEHSMRXIRWM½GERHSEWMRIVKMEIRXVIEWjVIas de negócio da FSFX e otimizando os processos operacionais e de gestão. O incentivo à
pesquisa para a inovação dos processos assisXIRGMEMWIEZEPSVM^EpnSHEEXYEpnSTVS½WWMSREP

Entre os objetivos do programa
Assistência em Foco está o
acolhimento ao paciente em todas
as linhas de cuidado, com ações de
prevenção, diminuição e eliminação
de riscos
também fazem parte dos objetivos do programa, promovendo condições de trabalho adequadas e reconhecendo o bom desempenho
dos colaboradores.
De olho na padronização das estruturas de
atendimento e no alinhamento das diretrizes
assistenciais, os 13 projetos que integram o
Assistência em Foco apresentaram ações de
VIWYPXEHSW MQTSVXERXIW IQ  'SR½VE EW
principais mudanças nas páginas seguintes.
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CUIDADOS ASSISTENCIAIS
A Unidade de Cuidados Especiais implantou
a Campanha do Silêncio e o projeto de Comunicação Não Verbal. Em relação à Farmácia
Clínica, a equipe de Farmácia realizou a divulgação da nova diretriz sobre diluição e administração de antibióticos, com parametrização
no sistema; capacitação dos colaboradores de
Enfermagem para diluição e administração de
antibióticos; divulgação junto ao corpo clínico
sobre os protocolos de antibióticos e de anXMFMSXMGSTVS½PE\ME TEVE TVSGIHMQIRXSW GMVVgicos, além da implantação de 25 protocolos
assistenciais.

ATENDIMENTO EM
CENTRO CIRÚRGICO E CME
Com a implantação de objetivos propostos no
Programa Cirurgia Segura da OMS, o check list
para procedimentos cirúrgicos foi consolidado
e as práticas atuais para hemotransfusão foram revisadas, visando garantir o preparo para
grandes perdas sanguíneas. Foram implantados
também os protocolos sobre reações alérgicas
IVIEp~IWEHZIVWEWEHVSKEWEPMWXEHIZIVM½GEção para abordagem do paciente cirúrgico e a
revisão de rotinas. Outra medida importante
foi a criação da Farmácia Satélite do Centro
Cirúrgico, ampliando a área de dispensação de
materiais e medicamentos.

Mensalmente, são realizados,
aproximadamente,
procedimentos
no Centro Cirúrgico
das Unidades I e II

1.200

João Batista Tomaz Rodrigues e Anderson Freitas Assis Morais - Médicos Cirurgiões
Edson Rigueira Fernandes (à direita) - Médico Residente
64

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

PERINATOLOGIA
*SMHI½RMHEEWMWXIQjXMGETEVEZEPMHEpnSQqHMGEHEGPEWWM½GEpnSHIVMWGSIGVMEHEYQEVIKYlamentação relacionada às cesarianas eletivas,
que podem ser programadas de acordo com
a indicação médica somente a partir de 40 semanas. Esse protocolo é seguro e foi baseado
nas diretrizes do Ministério da Saúde e de hospitais de ponta de Belo Horizonte.
Daiana Aparecida Rodrigues - Técnica em Enfermagem

GERENCIAMENTO DE LEITOS
6IZMWnS HI XSHS S ¾Y\S HI MRXIVREpnS IRvolvendo diversas áreas, com implantação da
transferência de leitos das 23h às 7h realizada
pelo setor de internação, que ainda teve sua
equipe remanejada para marcação das cirurgias eletivas. A mudança nas internações via
SUS Fácil possibilitou aos pacientes esperar no
leito a autorização para internação, e não mais
no repouso do Pronto-Socorro. O gerenciamento das previsões de alta também foi aperJIMpSEHS GSQ E HI½RMpnS HI RSZSW GVMXqVMSW
de admissão e alta nas Unidades de Enfermarias de Cuidados Intermediários Adulto e UTI
Adulto.

2SHMjPSKSGSQSTSHIVTFPMGS JSVEQHI½RMHSWEQERYXIRpnSHS¾Y\SHIEXIRHMQIRXS
para recém-nascidos prematuros nas Unidades Básicas de Saúde, o referenciamento de
gestante de alto risco e a divulgação para o
gestor municipal, às Unidades Básicas de Saúde
e regiões vizinhas, juntamente com a Superintendência Regional de Saúde (SRS), sobre os
GVMXqVMSW EHSXEHSW TEVE GPEWWM½GEpnS HI VMWGS
no Centro Obstétrico do HMC.

Com medidas
estratégicas, o
HMC mantém:
tUBYBEFPDVQBÎÍP

< 86%
< 4,75 dias

tUBYBEFQFSNBOÐODJB
Marina Menezes de Araújo - paciente SUS
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Protocolos
assistenciais
De olho na segurança do paciente, com a prevenção e a minimização dos riscos, o Assistência em Foco implantou 25 novos protocolos
em 2012, baseados nas melhores evidências
GMIRXu½GEW)QXVsWERSWQEMWHITVSXSGSlos entraram em ação, com diretrizes e recomendações que padronizam o atendimento a
sintomas e o tratamento de doenças. Muitos
deles apresentam uma amostra dos bons reWYPXEHSWSFXMHSWGSQSSWI\IQTPSEFEM\S

REANIMAÇÃO NEONATAL
NA SALA DE PARTO
Com a implantação do protocolo e o treinamento com o curso NALS (Suporte de Vida
Avançada em Neonatologia), o índice de sobrevida do recém-nascido e a diminuição dos
agravos são facilmente percebidos. Em 2012,
99% dos recém-nascidos viáveis que nasceram
com apgar menor ou igual a 6 no 1º minuto de
vida e que foram submetidos a algum tipo de
reanimação tiveram melhora no apgar no 5º
minuto, sendo liberados para junto à mãe, ou
encaminhados à Observação, à Intermediária
ou à UTI Neonatal.

25 novos

protocolos implantados
em 2012. Em três
anos, mais de
protocolos entraram
em ação

100

TRAUMATISMO
CRANIOENCEFÁLICO LEVE
E CEFALEIA
A conduta médica adequada para a avaliação
tanto do paciente com traumatismo cranioencefálico quanto para cefaleia, baseada nos
protocolos, mantém índice de retorno ao
Pronto-Socorro desses pacientes bem abaixo
da meta de 5%.

TEMPO PORTA-IMAGEM
PARA ANEURISMA CEREBRAL
Em 2012, 100% dos pacientes com suspeita
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Adoção do
protocolo:

mais agilidade no atendimento
e no tratamento de aneurisma
cerebral, com auxílio
da tomografia
de aneurisma cerebral, dentro das recomendações do protocolo, foram submetidos ao
I\EQIHIXSQSKVE½EGIVIFVEPIQQIRSWHI
30 minutos, o que mostra a rapidez para tratar
a doença.

RUPTURA PREMATURA
DE MEMBRANA
O protocolo estipula a utilização de antibiótiGSTVS½PjXMGSIQKIWXERXIWETzWLSVEWHE
ruptura prematura de membrana, protegendo
mãe e recém-nascido.

HEMORRAGIA DIGESTIVA
VARICOSA E NÃO VARICOSA
EMBOLIA PULMONAR
Pacientes que são admitidos no Pronto-Socorro apresentando hematêmese são submetidos
ao protocolo e, quando indicado, a endoscopia
digestiva é realizada em 100% dos casos em
até 24 horas para diagnóstico e/ou terapêutica.

Com a adoção da terapêutica baseada nas
QIPLSVIW IZMHsRGMEW GMIRXu½GEW E ERXMGSEKYPEção plena iniciada nas primeiras 24 horas de
internação de pacientes com embolia pulmonar está 100% implementada.
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Segurança
assistencial

Talita Emmanuelly de Souza - Enfermeira - Terezinha Rodrigues Vieira - Técnica em Enfermagem

O hospital é, por excelência, o centro do tratamento das enfermidades e, portanto, deve
ser o primeiro lugar a oferecer um ambiente
saudável e seguro para os pacientes. Para tanto, investir na prevenção das ameaças invisíveis
das contaminações tem sido prioridade no
HMC.
Há mais de uma década, a segurança assistencial vem ganhando força nas instituições de
saúde, embasada nas ações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Aliada
às políticas públicas, a segurança assistencial
se traduz, acima de tudo, na mudança dos paHV~IW GSQTSVXEQIRXEMW HI XSHSW SW TVS½W68

sionais para a obtenção de maiores benefícios
com os menores riscos ao paciente e ao menor custo.
As ações do Assistência em Foco seguem nessa linha de prevenção. A campanha “Segurança
é Vida. Fique de olho” reforçou o comportamento seguro e a atenção sobre os processos
assistenciais. Além da participação de colaboradores em palestras e vídeos explicativos, ela
englobou a premiação dos “Colaboradores
7IKYVSWHS1sW²LSQIREKIERHSSWTVS½WWMSnais que se empenham em aplicar tais conceitos no trabalho diário do hospital, garantindo
um local de trabalho mais seguro para eles, os
pacientes e seus colegas.
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GESTÃO DA SEGURANÇA
A equipe de Segurança Assistencial do programa Assistência em Foco implantou também
as visitas técnicas ao 2º, 5º e 7º andares, UTI
Adulto, Unidade de Cuidados Intermediários
Adulto, UTI Neonatal e Pediátrica e Intermediária Neonatal para apuração das necessidades
e para a divulgação dessa cultura às equipes de
Enfermagem. Outra medida adotada foi a implantação de bundles (registros da realização
de um grupo de melhores práticas referentes
a um processo, aprimorando a qualidade assistencial) de Pneumonia Associada à Ventilação
(PAV), Cateter Venoso Central (CVC), Sonda
Vesical de Demora (SVD) na UTI Adulto e na
Unidade de Cuidados Intermediários Adulto.
3VIWYPXEHSHIWWEWEp~IWVI¾IXIWIRSWFSRW
números, com taxas de infecção hospitalar
equivalentes às recomendadas pelo Center
for Disease Control and Prevention (CDC) e
equiparadas às taxas dos melhores hospitais
do Brasil.

Taxa de Infecção hospitalar
de apenas

2,84%

Lílian da Silva Campos - Técnica em Radioterapia

NOTIFICAÇÃO
DE EVENTOS ADVERSOS
A campanha de segurança assistencial visa não
apenas prevenir, mas também estimular os colaboradores a relatarem os chamados eventos
adversos, principalmente nos treinamentos assistenciais da equipe de Educação Permanente. O termo se aplica às ocorrências novas e
imprevistas em um paciente de investigação
clínica, como sinais, sintomas ou doença desfavorável e não pretendidos, resultantes de um
procedimento equivocado. Por meio de um
canal na intranet FSFX, é possível relatar algum
evento adverso quando este ocorre, de forma
anônima e sigilosa. Aos eventos mais recorrentes, é realizada análise de causa-raiz e implantado um plano de ação.

RASTREABILIDADE DE
MATERIAIS E MEDICAMENTOS
8VEXEWIHEMHIRXM½GEpnSHSTVSHYXSHIWHIS
momento em que ele é recebido do fabricante até o momento em que ele é consumido
pelo paciente. Ou seja, a rastreabilidade compreende a capacidade em monitorar o recebimento, distribuição, dispensação e administração, mantendo-se o controle sobre lotes e
validades dos medicamentos/materiais nesses
processos. Para isso, em conformidade com a
Lei nº 11.903/2009, da Anvisa, que cria o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos,
a FSFX investiu em uma série de mudanças
de processos nos setores de Farmácia, Almoxarifado e Enfermagem, nos últimos três anos,
para que este objetivo seja alcançado.
Uma dessas mudanças foi a aquisição de um
equipamento de unitarização de medicamentos e ampolas para o setor de Farmácia. A
novidade otimiza o processo de embalagem
de ampolas fracionadas e de comprimidos
unitários, destinados aos pacientes nos leitos.
O próprio material lacrado traz ainda a impressão de informações como lote, validade e
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código de barras, o que elimina dois trabalhos
manuais nessa fase de dispensação de medicamentos e reduz o uso de etiquetas. Se antes
demorava-se cerca de 30 minutos para embalar 100 ampolas e mais de uma hora para 100
compridos, com a máquina são gastos apenas
5 minutos, o que proporciona mais agilidade
no atendimento às equipes de Enfermagem e
na medicação aos pacientes.

MEDICAÇÃO BEIRA LEITO
A rastreabilidade de materiais e medicamentos beira leito, utilizando computador de mão
junto ao carrinho de medicação, foi uma das
ações implantadas no 2º, 3º e 4º andares da
Unidade I do HMC. Nesse processo, a equipe
de Enfermagem lê o código de barras do medicamento e do material dispensados, armazeRERHSEWMRJSVQEp~IWRSWMWXIQEIGSR½VQERdo a administração no
paciente. Isso resulta em
maior segurança quanCom a medida,
to à validade, prescrição,
queda de
histórico do lote do mede erros
dicamento e dispensação
de separação na
para o paciente.

36%

Farmácia

FARMÁCIA SATÉLITE
DO CENTRO CIRÚRGICO I
As ações de segurança assistencial se fortaleceram também no Centro Cirúrgico da Unidade I, com a ampliação da Farmácia Satélite.
2ETVjXMGE MWWSWMKRM½GEQEMWEKMPMHEHIREHMWpensação de medicamentos e materiais utilizados nas cirurgias e melhor rastreabilidade, por
conta da proximidade e facilidade no acesso
a tudo que for preciso para a realização dos
procedimentos.
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CENTRAL DE
TERAPIA VENTILATÓRIA
Ligada à Gerência de Centro Cirúrgico e Central de Materiais e Esterilização, a nova unidade
JSMGVMEHEGSQE½REPMHEHIHISVKERM^EVVIGYVsos de ventilação mecânica (aparelhos que
QERXsQ E S\MKIREpnS EVXM½GMEP RSW TEGMIRXIW
KVEZIW 7IERXIWSWETEVIPLSW½GEZEQHMWXVMFYídos em diversos setores e se deslocavam conforme a necessidade, com a Central de Terapia
Ventilatória todos os equipamentos passaram
a ser mantidos em um único espaço e disponibilizados conforme as solicitações. Além de
melhorar o controle, o uso e a manutenção
preventiva das máquinas, a medida prioriza os
casos mais graves, prestando assistência integral aos pacientes. Para concretizar o projeto,
houve adequação da área física e a contratação de três técnicos em Enfermagem, além de
capacitação dos enfermeiros que já trabalhavam na área pela equipe de Fisioterapia.

PROJETO CUIDADOR
O zelo pela qualidade de vida do paciente e
de seus familiares, mesmo após a alta, também
segue para casa na companhia da assistência
prestada pelo Hospital Márcio Cunha, por
meio do Projeto Cuidador. O trabalho consiste em capacitar o cuidador dos pacientes
dependentes de cuidados especiais para dar
continuidade aos cuidados em domicílio, após
a alta hospitalar. Para isso, o Projeto Cuidador
envolve uma equipe multidisciplinar formada
TSVEWWMWXIRXIWSGMEPRYXVMGMSRMWXE½WMSXIVETIYta, psicólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, farmacêutica, médico e enfermeiro,
E½QHIJEGMPMXEVEEHETXEpnSHSGYMHEHSVRS
retorno do paciente ao domicílio e ao convívio social.
Na prática, isso se traduz em prevenir a reinternação do paciente no hospital por despreparo do cuidador e familiares, na maioria dos
casos, pacientes de longa permanência e com
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BENEFÍCIOS PARA PACIENTES, FAMILIARES E PARA O HMC

Capacitação e confiança à família para continuar os cuidados em casa
Manter o estado de saúde do paciente sem complicações

incapacidades. Desde o seu início, em outubro,
EXqS½QHISTVSNIXSVIEPM^SYQEMWHI
80 atendimentos.

Humanização da assistência
Atenção multiprofissional
Mais segurança
Queda na taxa de infecções
Diminuição de dias de internação
Liberação de leitos para atender a alta demanda
Redução de custos com medicamentos e materiais

TRANSPLANTES RENAIS
)PIWQSVEQRSI\XIVMSV IQTEuWIWGPEWWM½GEHSWGSQSHITVMQIMVSQYRHS 4EVEQYMXSW YQEVIEPMHEHIXSXEPQIRXI
diferente do Brasil, principalmente quando se trata de comparar a saúde e o sistema público de atendimento de
EPXEGSQTPI\MHEHIEUYMIPjJSVE1EWTEVEHSMWFVEWMPIMVSWESVIGIFIVIQSHMEKRzWXMGSHIMRWY½GMsRGMEVIREPGV|RMGE
nos Estados Unidos e na Europa, a decisão tomada surpreendeu até mesmo a médicos estrangeiros. Escolheram o
Hospital Márcio Cunha para realizar o transplante renal em terras brasileiras, e hoje comemoram uma nova vida. Eles
entraram no Programa de Hemodiálise e, com doadores vivos compatíveis, realizaram o transplante renal.
“Quando cheguei aqui e vi essa estrutura enorme do Centro de Terapia Renal Substitutiva, até assustei”,
brinca Fernando Flávio Ferreira, que mora nos Estados Unidos.
“O tratamento aqui é parecido com o que é feito lá, porém a diferença
EKIRXIWIRXIRSGYMHEHSHSWTVS½WWMSREMWUYIXsQQEMWGEPSVLYQEno. Uma equipe positiva, que deixa a gente sem medos, pra cima, o que
me admirou muito”, reforça Marcilei Ferreira Dutra, que reside na Itália.
Criado há 20 anos, o Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS)
do Hospital Márcio Cunha é o único centro transplantador no
0IWXI HI 1MREW +IVEMW EXIRHIRHS E TEGMIRXIW HI8Iz½lo Otoni, Governador Valadares, Caratinga, Manhuaçu e
todo o Vale do Aço. Apesar da queda no número de
transplantados em 2012, 31 contra 36 em 2011, o número de doadores falecidos aumentou de 9 para 17
no último ano – sendo maior que o número de doadores relacionados, o que ressalta a importância das
campanhas de conscientização e o trabalho aplicado da Comissão Intra-hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos (CIHDOT) do HMC, de maneira efetiva. Desde 2006, quando o MG Transplantes
VIHMVIGMSRSY S ¾Y\S HI TEGMIRXIW VIKMSREMW MRWGVMXSW RE ½PE HI IWTIVE HI &IPS ,SVM^SRXI TEVE
Ipatinga, o HMC já realizou 203 procedimentos.
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Novos equipamentos
e tecnologia
Diagnósticos mais precisos resultam em trataQIRXSWQEMWI½GMIRXIW 4EVEEZERpEVRSEXIRdimento à saúde com mais agilidade e resolutividade, a tecnologia tornou-se uma aliada
indispensável da medicina moderna. Por essa
razão, o HMC realiza todos os esforços para
adquirir aparelhos de última geração que au\MPMIQ SW TVS½WWMSREMW RE MHIRXM½GEpnS QEMW
detalhada possível do quadro clínico dos pacientes, garantindo a sua segurança.
Entre os investimentos realizados no Hospital
Márcio Cunha pela Fundação São Francisco
Xavier estão mais de 1.400 itens para assistênGME 3W MRZIWXMQIRXSW ETVS\MQEHEQIRXI 6
7,7 milhões, vieram de recursos próprios e do
Governo de Minas Gerais.
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)RXVIEWEUYMWMp~IWHIWXEUYITEVE
6IWWSRlRGMEQEKRqXMGE
8SQzKVEJS
1SRMXSVIWIVIWTMVEHSVIWTEVE981jUYMREWHILIQSHMjPMWI
%TEVIPLSWHIIGSHSTTPIV
9PXVEWWSQGSQHSTTPIVGSPSVMHS
%YXSGPEZI
8VsWETEVIPLSWHIERIWXIWME
1SXSVGMVVKMGSTRIYQjXMGS
(MKMXEPM^EHSVHIVEMSW<¯'6
TSPXVSREWVIGPMRjZIMWIPqXVMGEWTEVEE9RMdade de Oncologia

Investimento de

R$ 7,7
milhões
e mais de
1.400 itens adquiridos
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INTEGRAÇÃO DO
SOFTWARE JANUS AO HOSIX
Seguindo as metas traçadas pelo Assistência
em Foco, o HMC adotou o software Janus,
que possibilitou dar um passo importante na
gestão clínica e no controle de infecções hospitalares. A partir do trabalho em conjunto das
equipes de Controle de Infecção Hospitalar e
de Tecnologia da Informação, o software vem
atuando de forma integrada ao sistema de
gestão hospitalar Hosix.

BENEFÍCIOS DO JANUS
Rômulo Avancini Alves - Médico Radiologista

LAUDO POR
RECONHECIMENTO DE VOZ
A Unidade de Diagnóstico por Imagem e Hemodinâmica adquiriu, em fevereiro, um novo
sistema destinado a agilizar e facilitar a emissão
HSW PEYHSW HI I\EQIW HI XSQSKVE½E VIWWSRlRGME VEMSW < I QEQSKVE½E % XIGRSPSKME q
composta por um microfone acoplado a um
computador e por um software que reconhece a voz do médico e converte a fala em texto, de forma imediata. Além de proporcionar
mais agilidade na liberação de resultados, o
que pode ser decisivo para o tratamento do
paciente, a digitalização da voz evita erros na
transcrição do laudo por um assistente.

Principais ganhos
t&MJNJOBÎÍPEFFSSPT
t3FEVÎÍPEFDVTUPPQFSBDJPOBM
t.BJTBHJMJEBEFOBMJCFSBÎÍP
de resultados para o cliente

Prover o HMC de
informações qualificadas
(epidemiologia hospitalar)
que permitem
melhorar a gestão da
assistência e das clínicas
RESULTADOS
Assegurar que os registros
relacionados ao prontuário
do paciente sejam
consistentes e estejam
disponíveis em um
ambiente seguro

As funcionalidades existentes no aplicativo
permitem o cruzamento de dados de protocolos clínicos, medicamentos e consumo de
antibióticos, por exemplo. Isso propicia um
controle efetivo desses dados, impactando de
JSVQEWMKRM½GEXMZESWGYWXSWEWWMWXIRGMEMW'SQ
isso, o grande ganho desta integração está na
capacidade de antecipar situações problemáticas, como disseminação de bactérias, transmissão de doenças infectocontagiosas e racionalização do uso de antimicrobianos para evitar
emergência de resistência bacteriana.
73

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Ensino e pesquisa
Inovar nas ações assistenciais da área da saúde
requer um foco cada vez maior no aprendizado. Ao criar a Coordenação de Segurança
Assistencial, Ensino e Pesquisa, em 2012, o
Hospital Márcio Cunha reforçou a necessidade de consolidar uma cultura de pesquisa e
GETEGMXEpnSTVS½WWMSREPGSRWXERXI%TVSTSWXE
do HMC é participar de forma ainda mais ativa do processo de formação do médico, desde seu estágio na academia até a sua atividade
de internato e residência médica. Além disso,
a instituição incentiva a atividade de pesquisa
para graduandos e graduados de outras especialidades na área da saúde, com o propósito
de elevar a qualidade da formação do aluno,
atualizá-lo sobre as melhores práticas e aprimorar os processos assistenciais realizados.
Tal postura é determinante para os avanços
técnicos que garantem a elevação dos indicadores assistenciais de qualidade. Fomentar
uma cultura de ensino e pesquisa propicia ainda a retenção de talentos na instituição, por
meio dos vínculos com as linhas de pesquisa estabelecidas, o conhecimento prévio dos
protocolos assistenciais adotados, participações em clubes de revista, aulas e atividades
XIzVMGSTVjXMGEWIEE½RMHEHIGSQEIWXVYXYVE
instalada.
Nesse contexto, o Hospital Márcio Cunha
reforçou parcerias com universidades e instituições de ensino em 2012, bem como estabeleceu duas linhas de pesquisas, nas áreas
oncológica e de segurança assistencial. Os objetivos são conhecer a realidade da assistência
dos pacientes oncológicos e internados para
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MHIRXM½GEVSTSVXYRMHEHIWHIQIPLSVMEW SXMQM^EVVIGYVWSWLYQERSWXIGRSPzKMGSWI½RERGIMros, elevar a segurança assistencial e promover
inovações e novas tecnologias nos tratamentos. Pelo curso de Pós-graduação de Enfermagem em Terapia Intensiva do Unileste-MG, 27
enfermeiros realizaram atividade prática no
HMC. Ao corpo clínico e colaboradores, foi
SJIVIGMHSEMRHESGYVWSHIMRMGMEpnSGMIRXu½GE
E½QHIEQTPMEVEZMWnSHISTSVXYRMHEHIWHI
pesquisa que visam melhorar o ambiente de
trabalho.
No Programa de Residência Médica, foram
criadas novas formas de mensurar o nível de
aprendizado dos alunos. Uma delas é a exiKsRGME HE VIEPM^EpnS HI YQ XVEFEPLS GMIRXu½co de conclusão de curso, submetido a uma
banca examinadora, aumentando o número
HITYFPMGEp~IWGMIRXu½GEWHS,1' )Q
o hospital teve dois trabalhos publicados (em
Ortopedia e Oncologia) e sete projetos de
pesquisa aprovados. Dois deles já foram concluídos – um foi apresentado em um congresso e o outro enviado para publicação em revista indexada.

Romerus Geraldo do Pinho e Alexandre Silva Pinto - Médicos Anestesiologistas
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RESIDÊNCIA E
ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA
Desenvolvido há 11 anos, o Programa de Residência Médica do HMC foi reestruturado e
contou com a revisão do Regimento Interno
de Residência, elaboração do Projeto PolítiGS4IHEKzKMGSIWXYHSHIEV XMKSWGMIRXu½GSW
programação semanal de aulas e avaliações
teóricas e práticas trimestrais, bem como
apresentação de trabalhos em congressos.
Em 2012, obteve três importantes conquistas.
A Comissão Nacional de Residência Médica
do Ministério da Educação (CNRM/MEC)
aprovou a implantação dos cursos de Residência em Cirurgia Geral, em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e em Anestesiologia para
2013, com três vagas ofertadas a cada um.
Com isso, sobe para seis o número de especialidades em Residência Médica credenciadas

29

30

32*

36*

2010

2011

2012

2013

*Com o credenciamento pelo MEC, o número de residentes saltou de 9 em
2012 para 15 em 2013

TIPS1)'MRGPYMRHS3VXSTIHMEI8VEYQEXSPSgia, Pediatria e Clínica Médica.
%PqQ HI WIV UYEPM½GEHE GSQS TVqVIUYMWMXS
para outros cursos de especialização, como
grande diferencial, a Residência Médica tem
seu processo seletivo realizado por meio de
um concurso estadual da Associação de Apoio
à Residência Médica de Minas Gerais (Aremg).
Isso permite ao hospital selecionar os melhores candidatos.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Em 2012, o trabalho de assistência multidisciplinar se espalhou por todas as unidades do
Hospital Márcio Cunha, acrescentando novos
½WMSXIVETIYXEW TWMGzPSKSWIJSRSEYHMzPSKE%
partir do momento em que o médico tem o
diagnóstico em mãos, as equipes são mobilizadas e já assumem seu papel. O objetivo é poXIRGMEPM^EV E GSRXVMFYMpnS HIWWIW TVS½WWMSREMW
na assistência, por meio das interconsultas solicitadas pelos médicos das diversas unidades,
de acordo com a necessidade do paciente.
Com condição de prestar uma melhor assisXsRGMEESTEGMIRXIEMHIMEqMRXIRWM½GEVSMRXIVGlQFMS HI TVS½WWMSREMW TEVE TVSQSZIV YQE
maior oxigenação entre as equipes de todas
as unidades do hospital, garantindo a qualidade
no atendimento.

ATUALMENTE, O HMC CONTA COM:

285 médicos
44 especialidades médicas
101 enfermeiros
814 técnicos em Enfermagem
33 fisioterapeutas
02 fonoaudiólogas
05 nutricionistas
06 assistentes sociais
03 psicólogos
01 terapeuta ocupacional
Quase 1.600 colaboradores no total
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Eventos
técnico-científicos
%GETEGMXEpnSIEMRXIKVEpnSHSWTVS½Wsionais do Hospital Márcio Cunha passam
também pela promoção de eventos espeGu½GSWTEVEEWIUYMTIWHEMRWXMXYMpnS )Q
cada encontro, o conhecimento disseminado visa aprimorar técnicas, comportamentos e desenvolver competências em
diversos níveis, por meio de discussões e
ações que remetam à segurança e à qualidade da assistência prestada em todas as
linhas de cuidado.
Em 2012, a participação de médicos, enJIVQIMVSW XqGRMGSW IQ )RJIVQEKIQ ½sioterapeutas, nutricionistas, psicólogos,
fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional
do HMC em palestras, apresentações e
mesas-redondas ressaltaram a oportunidade de intercâmbio produtivo com pro½WWMSREMWHIMRWXMXYMp~IWVIJIVsRGMERSTEuW

Alfredo Guarischi - Médico-cirurgião Oncológico do
Hospital de Força Aérea do Galeão e do Instituto
Nacional de Câncer
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)RXVISWTVMRGMTEMWIZIRXSWTVSQSZMHSWTIPSLSWTMXEPHIWXEGEQWI
7MQTzWMS1YPXMHMWGMTPMREVHI8IVETME-RXIRWMZE
)RGSRXVSHI'YMHEHSW4EPMEXMZSW
7IQEREHI)RJIVQEKIQ
.SVREHEHI'MVYVKME
.SVREHEHI3VXSTIHME
7MQTzWMSHI'MVYVKME)RHSZEWGYPEVHS:EPIHS%pS
6IYRMnS'MIRXu½GEHI'MVYVKMEI8VEYQEXSPSKME&YGSQE\MPSJEGMEPHS:EPIHS%pS

O Simpósio contou com a participação de profissionais do HMC
e de outras instituições referência, como Hospital Albert Einstein,
Beneficência Portuguesa, Hospital do Câncer de Muriaé, Sofia
Feldman e Universitário de Santa Catarina
77
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Principais
indicadores assistenciais
A realidade do Brasil no setor de saúde caracteriza-se pelo envelhecimento da população,
com maior prevalência das doenças crônico-degenerativas, pela sobrecarga das estruturas em
decorrência de causas externas, como violência
no trânsito, pela pressão das novas tecnologias
e seus custos, pela fragilidade dos sistemas de
saúde ainda em processo de organização e
TIPSKVEZIWYF½RERGMEQIRXSHSWMWXIQESUYI
impõe aos gestores e prestadores de serviços
GIRjVMSWGSQTPI\SWIGSQQYMXSWHIWE½SW
Para contrapor-se a esse quadro, é fator de
sobrevivência fortalecer a gestão assistencial
e administrativa do Hospital Márcio Cunha.
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Entre os princípios basilares estão a garantia
da efetividade na aplicação dos recursos, a incorporação de novas tecnologias assistenciais
e ferramentas gerenciais, o desenvolvimento
HSWTVS½WWMSREMWISMRZIWXMQIRXSREMRJVEIWtrutura, prosseguindo o ciclo virtuoso de evolução quantitativa e qualitativa na prestação de
serviços.
O HMC tem se preparado cotidianamente
para atender à crescente e complexa demanda, sem abrir mão do reconhecido padrão de
excelência, apresentando indicadores alinhados às melhores instituições de saúde no país.

PRODUTIVIDADE

2010

2011

2012

Exames de Patologia Clínica

937.301

1.090.566

1.157.079

Exames de Diagnóstico

238.206

264.824

284.084

Consultas Ambulatoriais

221.810

243.760

244.337

Atendimentos no Pronto-Socorro

88.335

97.539

110.670

Sessões de hemodiálise

32.750

34.688

37.601

Internações

31.763

32.332

32.616

Atendimentos no Centro Obstétrico

20.201

19.865

17.612

Partos

6.100

6.221

5.951

Cirurgias

15.215

15.091

15.622

Transfusões

9.661

10.332

9.888

Transplantes

33

36

31

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Nos últimos dois anos, as ações de gestão
assistencial voltadas para a melhoria da qualidade e efetividade na prestação de serviços
VI¾IXIQ E GETEGMHEHI HE MRWXMXYMpnS IQ TStencializar a absorção de novas demandas. A
descentralização de exames como ultrassonoKVE½EVEHMSPSKMEHMKMXEPITEXSPSKMEGPuRMGETEVE
a Unidade de Medicina Diagnóstica, no bairro
Ideal, permitiu ao HMC elevar a quantidade de
exames, com maior produtividade e comodidade para os clientes. Os indicadores apontam
acréscimo de 6,1% no número de exames de
patologia clínica, com 66.513 procedimentos
a mais.

A sobrecarga no Pronto-Socorro
elevou o número de atendimentos
de urgência e emergência em
13,5%, alcançando a marca
expressiva de 110.670 entradas

De uma forma geral, o HMC ampliou a sua
prestação de serviços em 2012. Tal medida
se deu muito mais pela revisão e reorganização dos processos internos, com obtenção
de maior produtividade, do que pela expansão das estruturas físicas. A atual estrutura do
HMC opera no limite da sua capacidade operacional.
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A redução do número de
cirugias eletivas e o número
maior de cirurgias e de
internações de pacientes
graves impactaram nas
taxas de ocupação e de
permanência hospitalar

XIWIQVIPEpnSESUYIWMKRM½GSY
novas vidas só no Vale do Aço.
O resultado foi o aumento de 13,5% nos atendimentos do Pronto-Socorro, que alcançou a
marca expressiva de 110.670, operando com
a mesma estrutura.

:IVM½GSYWI IQ  YQ GVIWGMQIRXS RSW
EXIRHMQIRXSWESWTEGMIRXIWHS7MWXIQEÏRMGS
de Saúde, com grande pressão de demanda,
IQ HIGSVVsRGME TVMRGMTEPQIRXI HEW HM½GYPHEdes vivenciadas na saúde pública do Vale do
Aço. A paralisação ou redução do atendimento pelo SUS em alguns hospitais da região,
ainda que por motivos distintos, provocou
sobrecarga nos atendimentos de urgência e
emergência do Hospital Márcio Cunha.
Por outro lado, a demanda de pacientes da
Usisaúde também aumentou. A operadora registrou aumento de 5,7% no número de clien-
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Para 2013, como fruto do Plano Diretor de
Obras da FSFX, haverá expansão das estruturas com forte ampliação das unidades e da capacidade de oferta de serviços. Enquanto isso,
as ações empreendidas até aqui possibilitaram
ao hospital absorver a demanda existente.
Desde 2010, com a ampliação dos atendimentos nos consultórios médicos em horários
noturnos e aos sábados, novas vagas foram
abertas e 21.950 consultas a mais puderam
ser realizadas em 2011, conforme observado
na tabela da página anterior. No ano seguinte,
mesmo com a alta taxa de ocupação – na casa
de 90,7% – e o número de dias letivos menor
em 2012, o HMC ainda obteve incremento no
número de consultas atendidas.

QUALIDADE

2010

2011

2012

Taxa de Ocupação

87,96

84,19

84,89

Taxa de Infecção Hospitalar

2,97

2,85

2,84

Taxa de Mortalidade

3,59

3,81

3,95

Média de Permanência (Geral)

4,69

4,65

4,75

Média de Permanência (SUS)

4,89

4,72

5,26

Média de Permanência (Convênio)

4,40

4,09

4,05

Taxa de Cesariana (%) - SUS

43,18

40,37

42,33

Taxa de Cesariana (%) - Convênio

83,97

85,8

82,42
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A superlotação no Pronto-Socorro e o auQIRXSHITEGMIRXIWKVEZIWVI¾IXMVEQIQSYtros indicadores. O número de cirurgias de urgência e emergência foi elevado. A internação
de um número maior de pacientes graves –
principalmente do SUS – e que necessitam de
maior assistência, gerou uma menor rotatividade de pacientes nos leitos e o natural avanço
na média geral de permanência. A maior gravidade dos pacientes levou o HMC a reduzir o
número de cirurgias eletivas e de menor gravidade, impactando diretamente na média de
permanência do SUS, que aumentou em 0,54
dia, saindo de 4,72 para 5,26.
Mesmo com a execução do Plano Diretor de
Obras, que levou a algumas interdições de leitos, a taxa de ocupação em 2012 manteve-se no
mesmo patamar dos anos anteriores e dentro
dos parâmetros técnicos recomendados.
Outro fato marcante em 2012 foi a implantapnSHEGPEWWM½GEpnSHIVMWGSRS'IRXVS3FWXqtrico, o que possibilitou ao hospital reorganizar

Com a parceria das Unidades
Básicas de Saúde, o Centro
Obstétrico do HMC reforçou sua
vocação para alta complexidade
nos atendimentos ao SUS

os procedimentos na sala de parto e manter o
foco em sua vocação para alta complexidade
nos atendimentos ao SUS, elevando a taxa de
cesariana de 40,37% para 42,33%.
Outra boa evolução no setor deveu-se à campanha de incentivo ao parto normal e à regulamentação relacionada às cesarianas, que
passaram a ser programadas de acordo com
a indicação médica somente a partir de 40 semanas. Mesmo com a implantação de ambas
RS½QHSERSRSQsWHIWIXIQFVSEWEp~IW
direcionadas a pacientes de convênio contribuíram para a queda da taxa de cesarianas,
alcançando seu menor índice nos últimos três
anos e vislumbrando oportunidades de melhoria para 2013.

Karen Oliveira de Albuquerque - Médica Residente de Pediatria
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8VLVD~GH
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Jéssica Sousa de Oliveira, Stephanie Campagnani Dantas, Elionice Vigorito Fontes e Emiliane Rodrigues Faria Lannes - Atendentes de Call Center
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USISAÚDE

Saúde com
qualidade
de vida
No ano em que completou 20 anos de atuação no mercado de saúde suplementar, a Usisaúde se orgulha de ouvir, aprender e cuidar
cada vez melhor da saúde de mais de 142 mil
vidas em quatro Estados do país. Uma história
que faz parte da vida de muita gente a partir
de uma assistência médico-hospitalar e odontológica de alta qualidade, rede de atendimenXSEQTPEIUYEPM½GEHE
Além da ampla e dinâmica estrutura de atendimento em sua sede em Ipatinga, localizada
no mesmo prédio da Fundação São Francisco Xavier onde está a Unidade I do Hospital
Márcio Cunha, a Usisaúde agrega ainda mais
valor aos clientes, ao manter diversos outros
pontos de atendimento nas regiões onde atua.
São os Centros de Atendimento aos Clientes
(CAC), instalados em áreas comerciais de cidades como Belo Horizonte, Itaúna, Vitória e
Santos, e as Unidades de Atendimento, locali84

zadas nas áreas industriais das empresas clientes da operadora, como nas Usinas de Ipatinga
e Cubatão da Usiminas, na Soluções Usiminas
em Guarulhos e Taubaté, na Mineração Usiminas em Itaúna, entre outros. No total, são 20
pontos de atendimento, onde são prestadas
informações e realizados serviços diversos
como adesões, alterações cadastrais, solicitação de reembolso, guias de autorização de
atendimento, detalhamento de despesas, informações sobre a rede credenciada, entrega de
kits, cartões e projetos de promoção da saúde.
O atendimento Usisaúde conta com o suporte do 0800 283 0040, do site institucional e
do portal e blog do programa de promoção
da saúde Atitude rima com Saúde. Com toda
essa estrutura, digna de uma operadora de
saúde de grande porte e vasta atuação, os números anotados em 2012 reforçam sua posição de destaque no mercado.
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100.359
FIRI½GMjVMSW

Atendimento
médico-hospitalar e
odontológico

1.403
FIRI½GMjVMSW

Mais de 142 mil
beneficiários em 4
Estados do país

Operadora de planos de saúde,
com 20 anos de atuação, conta com:
215 colaboradores
4.900 credenciados entre médicos e clínicas
Mais de 220 hospitais em Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul, entre outros Estados
Certificação ISO 9001 desde janeiro de 2005

36.992
FIRI½GMjVMSW

1.965
FIRI½GMjVMSW
3YXVSW)WXEHSW
FIRI½GMjVMSW
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97-7%Ï()

Usisaúde
em números
A Usisaúde integra o seleto grupo de 7% das
operadoras com mais de 100 mil vidas no país.
Uma marca expressiva no mercado de saúde
suplementar brasileiro, que possui hoje apro\MQEHEQIRXI  QMPL~IW HI FIRI½GMjVMSW
Além disso, é a maior operadora do Brasil na
QSHEPMHEHI½PERXVSTME
Em 2012, o crescimento da carteira e a maior
acessibilidade às inovações e aos serviços da
operadora se traduziram em um plano de saúHIHIUYEPMHEHIIQEMWZERXEKIRWESWFIRI½GMários. Isso explica, em grande parte, o aumento
dos números de consultas em 5,1%, exames
em 6,4%, internações em 37% e atendimentos
ambulatoriais em 28%, se comparados com o
ano anterior.
%WMRMWXVEPMHEHI¯MRHMGEHSV½RERGIMVSHIYXMPMzação dos recursos de saúde – traça um parâmetro importante na relação entre os custos
sobre as receitas da operadora. No último
ano, a taxa em todos os planos de mercado
e do grupo Usiminas foi elevada a patamares
acima da sinistralidade desejável, na ordem de
até 80%*. O que sinaliza para uma revisão de
processos e novas tomadas de decisões em
2013.
4EVE EPqQ HEW VIEPMHEHIW IWTIGM½GEHEW SYXVSW
fatores contribuíram para o aumento das des-

EM 2012, FORAM REALIZADOS
PELA USISAÚDE.

27.567
internações
468.529
consultas
1.225.823
exames
256.044
atendimentos
ambulatoriais

pesas dos planos da operadora. Destacam-se
a evolução dos custos de assistência médica
¯ WIQTVI WYTIVMSV k MR¾EpnS S½GMEP ¯ E MRcorporação contínua de novas tecnologias,
equipamentos, materiais e medicamentos, o
aumento da expectativa de vida da população
e a atualização do rol de procedimentos médicos estabelecidos pela Agência Nacional de
Saúde, por meio da Resolução Normativa 262.

* Planos de mercado, conforme demonstrado no Anuário da ANS, já trabalham com 85% de sinistralidade.
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Marcos Inácio da Silva e família - Colaborador da Automotiva Usiminas
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No último ano, a taxa de sinistralidade registrada pela operadora foi de 81,8%,
GSRJSVQIHIWXEGESKVj½GS

SINISTRALIDADE
Sinistralidade

9.292

342.034

contatos de
beneficiários
no Serviço de
Orientação ao
Cliente (SOC)

81,80%

85,80%

Usisaúde - 2012

Mercado (Fonte ANS)

40.010

85% de

ligações
atendidas
em até 20
segundos

atendimentos
pessoais nos
Centros e
Unidades de
Atendimento
Usisaúde

22.337

atendimentos
telefônicos
nos Centros
e Unidades de
Atendimento
Usisaúde

GESTÃO DA SINISTRALIDADE
Para a sustentabilidade do negócio junto aos
FIRI½GMjVMSWIIQTVIWEWGPMIRXIWXSVREWIZMXEPE
implementação de ações efetivas de avaliação e
controle da sinistralidade médico-assistencial em
curto, médio e longo prazo. Pensando nisto, a
Diretoria Executiva da FSFX instituiu em 2012
o Comitê Técnico para avaliação e proposição
de ações de enfrentamento da sinistralidade,
de forma colegiada, contando com represen88

1.660

contatos de
beneficiários
pelo Fale
Conosco
do site da
Usisaúde

153.109
acessos ao
site da
Usisaúde

96.528

acessos ao
portal e blog
Atitude rima
com Saúde

tantes do Hospital Márcio Cunha, do Centro
de Odontologia Integrada e da Usisaúde. Ao
longo de 2012, foram conduzidos estudos e
ações voltadas para os principais determinanXIWHEWMRMWXVEPMHEHI IRXVISWUYEMW VIKYPEpnS
do processo, modelo assistencial, inadimplênGME YXMPM^EpnS TVIGM½GEpnS HSW TVSHYXSW I
reajuste. A avaliação da efetividade das ações
propostas e otimização dos custos administraXMZSWVITVIWIRXEQSHIWE½SEWIVIRJVIRXEHS
em 2013.
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COMITÊ
DE SINISTRALIDADE:
COMITÊ DE SINISTRILIDADE: APURAÇÃO DAS CAUSA-RAIZ DO AUMENTO DA
APURAÇÃO
SINISTRILIDADEDA CAUSA RAIZ DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE
Ex: GDC

Utilização

Ex: Auditoria

Regulação

Custo
Perfil da
carteira

Modelo
Assistencial
Ex: Hospitais e
Ambulatórios

Ex: Jovens x idosos

Sinistralidade

Inadimplência

Receita
Perfil da carteira

Precificação
e Reajuste

REESTRUTURAÇÃO DA AUDITORIA
MÉDICA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS
Uma das medidas implementadas em 2012 foi
a reestruturação da Auditoria Médica, com o
início das auditorias concorrentes. O procedimento consiste na visita e no acompanhamento de alguns pacientes internados e de
procedimentos cirúrgicos, simultaneamente à
sua realização. Também é feito o levantamento
de internados em longa permanência, para conhecer os portadores de patologias crônicas
ou mesmo que requeiram cuidados sem, no
entanto, necessitar de internação hospitalar.
Acompanhando tais internações, é possível
que a equipe da auditoria avalie a qualidade
do atendimento e o tempo de internação, observe se existe atraso na entrega de resultados
de exames ou mesmo auxilie na agilidade de
processos de autorização de procedimentos
e/ou exames a serem realizados.

Desde o início dos trabalhos da auditoria,
foram 1.942 procedimentos analisados. Dentre esses, 230 sofreram algum tipo de ajuste
da auditoria, que repassa as informações ao
HMC, sempre com o intuito de melhorar a
qualidade da assistência ao paciente, buscando
maior produtividade e otimização dos recursos disponíveis.

1.942
procedimentos

analisados, com

230
intervenções
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Mais presença no
mercado
Em 2012, a operadora teve um crescimento
de 19% em sua carteira de clientes no mercado. Se somados os dados dos dois últimos
ERSW ZIVM½GEWIYQMRGVIQIRXSHI  GSQ
saldo de 10.385 vidas. O segmento de pessoa
física avançou 20%, enquanto o de pessoa jurídica expandiu em 259%.

PLANOS CORPORATIVOS
NÚMERO DE VIDAS

Em relação à carteira de pessoa física, a Usisaúde registrou, pela primeira vez, um número
maior de planos regulamentados em relação
aos não regulamentados. Houve um crescimento de 74% da carteira de planos regulamentados, alcançando a marca de 9.316
clientes, enquanto a carteira de planos não
regulamentados sofreu redução de 10%.

2.844

6.852

10.199

2010

2011

2012

CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE
CLIENTES ENTRE 2010 E 2012
Crescimento

90

12.100

3.447

Mercado e
Terceiro Setor

Saúde Usiminas

Planos Administrados

-9.454

6.093
Total
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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DA USISAÚDE
COMPARATIVO

2010

2011

2012

Saúde Usiminas

63.822

73.605

67.269

Planos
Administrados

48.300

39.382

38.846

Mercado e
terceiro setor

23.877

30.755

35.977

Total

135.999

143.742

142.092

A Usisaúde lançou as suas primeiras lojas para
vendas e atendimento ao cliente; uma em Timóteo, no bairro Bromélias, e outra em Ipatinga, no Centro da cidade. Aberta ao público
em geral, a Usisaúde busca ampliar a participação que a operadora tem no mercado de
planos de saúde no Vale do Aço, ao oferecer
produtos diferenciados e com a tradição dos
bons serviços prestados pela Fundação São
Francisco Xavier. A proposta é atender cada
vez mais com qualidade, segurança, facilidade
e comodidade, oferecendo serviços e produtos especializados, fortalecendo a imagem
e a marca Usisaúde. A loja de Ipatinga passa
a abrigar também toda a estrutura e equipe
de Promoção da Saúde, onde também acontecem os projetos. Além da comercialização
de novos planos, as novas lojas oferecem aos
clientes os mais variados serviços, como au-

Planos corporativos: de
2010 para 2012, o número
de contratantes de planos
regulamentados saltou de
15 para 445 empresas de
mercado

Camila Pereira Barros e Magda Maria Alves de Menezes - Analistas de Promoção
da Saúde - Renata Nepomuceno Paula e Silva - Auxiliar Administrativa - Pollyana
Silva Vidal - Analista de Promoção da Saúde

torização de guias, alterações cadastrais, detalhamento de despesas médicas e informações
gerais do plano.
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Novas opções
para o mercado
Em 2012, campanhas da operadora mostraram a públicos de segmentos variados os diferenciais de ter planos completos para pessoa
física ou jurídica, com a garantia de estrutura
própria de atendimento nas unidades do Hospital Márcio Cunha, assistência ambulatorial e
hospitalar com obstetrícia, UTI Adulto, Neonatal e Pediátrica, acomodações em enfermarias
ou apartamentos, cobertura de despesas relativas a consultas, exames simples e especiais,
terapias, tratamentos ambulatoriais e internações clínicas ou cirúrgicas, conforme o rol de
procedimentos médicos publicado pela ANS e
de acordo com a opção do cliente.
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Mônica Cristina Rosa de Souza e Roberto César de Souza &IRI½GMjVMSWHE9WMWEHI
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Satisfação
do cliente
A Usisaúde obteve um lugar de destaque no
Índice de Reclamações divulgado pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No
último ano, a operadora obteve média de apeREW TSVQsW SUYIWMKRM½GEHM^IVUYI
a Usisaúde possui o menor índice de reclamações entre as operadoras de grande porte
(acima de 100 mil vidas), de acordo com a publicação. O Índice de Reclamações é calculado
considerando a média de reclamações proceHIRXIW HSW FIRI½GMjVMSW HI TPERSW TVMZEHSW
de saúde contra uma operadora nos últimos
WIMWQIWIWIEQqHMEHSRQIVSHIFIRI½GMjrios da operadora no mesmo período.

Usisaúde:

0,05%

,
Apenas
o menor índice de
reclamações entre todas
as operadoras de grande
porte do Brasil
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SATISFAÇÃO COM
O PLANO USISAÚDE

9.292
71%

74%

2011

2012

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A proximidade junto aos clientes para saber o
que pensam e o quanto estão satisfeitos é essencial para a Usisaúde aprimorar a qualidade
do atendimento. Prova disso é o valor que a
operadora reconhece nas pesquisas de satisfação, já que durante todo o ano é realizado
algum tipo de pesquisa, seja pelo Call Center,
atendimento pessoal ou por algum instituto
externo. Em julho, foi realizada a Pesquisa de
Satisfação 2012, pelo Instituto Expertise, empresa especializada e com grande experiência
de mercado, que entrevistou 1.469 clientes.
Os principais indicadores apontaram 74% de
WEXMWJEpnS HSW FIRI½GMjVMSW GSQ S TPERS HI
saúde Usisaúde.
Isso mostra que os clientes estão mais satisfeitos com a operadora, em relação a 2011,
UYERHSSWVIWYPXEHSW½GEVEQIQ 3YXVSW
TSRXSW TSWMXMZSW ZIVM½GEHSW RE TIWUYMWE WnS
UYIQEMWHI HSWFIRI½GMjVMSWVIGSQIRdariam o plano da Usisaúde para algum amigo ou parente e que não tinham intenção de
cancelar ou mudar de operadora de plano de
saúde nos seis meses seguintes à realização da
pesquisa.

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

MARCAÇÃO DE
CONSULTAS ON-LINE
3W FIRI½GMjVMSW HE 9WMWEHI I HS ,SWTMXEP
Márcio Cunha ganharam a internet como mais
uma opção de marcação de consultas, por
meio do site www.usisaude.com.br. O processo é muito simples, sendo necessário somente
ter um e-mail, a Identidade Hospitalar (IH), o
cartão do plano e o CPF. É possível marcar
HYEWGSRWYPXEWTEVEYQFIRI½GMjVMSRSQIWmo dia, desde que sejam especialidades e médicos diferentes, e, ainda, marcar consulta em
mais de uma especialidade por mês.
A consulta aos credenciados Usisaúde na inXIVRIXXEQFqQ½GSYQEMWWMQTPIWIGSQTPIta. Além de consultar os médicos e hospitais
pela especialidade e localidade, o cliente pode
EKSVEGSRJIVMVSVIKMWXVSHSTVS½WWMSREPIYQ
mapa de localização para facilitar o acesso aos
nossos credenciados.

Valmir Galli&IRI½GMjVMSHE9WMWEHI
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OBRIGADO PELA LIGAÇÃO
Qualquer pessoa que utiliza o serviço do Call
Center espera ser bem atendido e obter respostas para os seus questionamentos. Por isso,
a Usisaúde desenvolveu a Pesquisa de Satisfação Pós-atendimento, lançada em 2012, dando
oportunidade para que o cliente avalie como
foi atendido. Assim que o contato é encerrado,
o cliente é convidado a responder a algumas
perguntas para avaliar o atendimento que acabou de receber e sua satisfação com a operadora, por meio do teclado do telefone. O
objetivo da ação é monitorar o relacionamenXSHS'EPP'IRXIVIMHIRXM½GEVTSWWuZIMWTSRtos de mudanças. Por meio do Call Center, os
FIRI½GMjVMSWIGVIHIRGMEHSWHE9WMWEHIXsQ
acesso a orientações e informações sobre liberação para consultas, exames e internações.
O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive
aos sábados, domingos e feriados. Tudo para
garantir a agilidade na solução de problemas
e dúvidas.
O resultado de 2012 registrou que 97% dos
FIRI½GMjVMSW IWXnS WEXMWJIMXSW IQ VIPEpnS ES
atendimento do Call Center. Foram respondidas 47.986 pesquisas por credenciados e
FIRI½GMjVMSWI HIGVIHIRGMEHSWIFIRI½GMjVMSWIWXnSQYMXSWWEXMWJIMXSWIWEXMWJIMXSW
com a operadora, de acordo com a pesquisa.

ITEM AVALIADO

Atendimento na
Recepção

96

ITEM AVALIADO

Recepção

Além dessa avaliação mensal, também foi realizada a Pesquisa de Satisfação do Cliente – Semestral, aplicada desde 2006. As áreas foram
EZEPMEHEW TSV  FIRI½GMjVMSW I XMZIVEQ
GSQSQqHMESWWIKYMRXIWVIWYPXEHSW
Ótimo + Bom

RECEPÇÃO

97,35%
95,31%
VENDAS
91,87%
AUDITORIA MÉDICA
92,28%
CALL CENTER

ATENDIMENTO DE QUALIDADE
Diariamente, os clientes também podem avaliar o atendimento pessoal em todos os 20
centros e postos de atendimento da Usisaúde;
destes, cinco estão no Vale do Aço. Desde novembro de 2011, a satisfação é avaliada mensalmente e aplicada por meio de uma máquina de pesquisa rápida, presente em todas as
unidades Usisaúde, que avalia o atendimento
UYISFIRI½GMjVMSEGEFSYHIVIGIFIVTIWWSEPmente. Os números reforçam a qualidade no
atendimento.

NUMERO DE RESPOSTAS
ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

23.432

10.693

661

237

PERCENTUAL %

TOTAL

35.023

SOMA DO PERCENTUAL

ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

ÓTIMO + BOM

REGULAR + RUIM

66,90

30,53

1,89

0,68

97,44

2,56
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Compromisso com
o cliente e a legislação
A Usisaúde alcançou a
13ª posição no ranking geral das
operadoras de plano de saúde de
grande porte (mais de 100 mil
vidas)

CRITÉRIOS IDSS

40% para a dimensão
Atenção à Saúde
20% para a dimensão
Econômico-financeira
20% para a dimensão
Estrutura e Operação

ß TEVEEHMQIRWnS
Satisfação do Beneficiário
Cecília Coutinho e Maurílio Gregório da Silva - aposentados da Usiminas

A avaliação de desempenho das operadoras
de planos de saúde é realizada por meio de
um índice próprio, denominado Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS,
GEPGYPEHS E TEVXMV HI MRHMGEHSVIW HI½RMHSW
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), entidade governamental responsável
pela regulação dos planos de saúde no Brasil. Esses indicadores são agregados em quatro
dimensões, e cada uma possui um peso diferente na formação do IDSS, como mostra a
tabela acima.

O IDSS varia de zero a um (0 a 1) e cada operadora recebe uma nota que a enquadrará em
uma faixa de avaliação.

FAIXAS DE NOTAS DE AVALIAÇÃO
0

0,2
38 OPS

0,4
81 OPS

0,6
228 OPS

0,8
408 OPS

1
158 OPS

Pontuação Usisaúde 0,7916
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%IZMHsRGMEHSXVEFEPLSGSRXuRYSREUYEPM½GEpnSHITVSGIWWSWGSQXVERWTEVsRGMEIWIVMIHEHITEVE
obter resultados consistentes está no incremento da operadora, ano a ano, nas notas do IDSS, que
em 2012 atingiu 0,79, aproximando a Usisaúde da melhor categoria de pontuação existente (0,81,0), e em 13ª posição entre as operadoras de planos de saúde de grande porte. A expectativa é
que a Usisaúde atinja essa categoria em 2013, consolidando sua posição de destaque na área de
saúde suplementar no Brasil.
EVOLUÇÃO DO IDSS DA USISAÚDE
0,90
0,85
0,80

0,79

0,75
0,70

0,71

0,72

0,71

2008

2009

2010

0,65

0,61

0,60
0,55
0,50
0,45
0,40

0,42
2006

2007

IDSS

2011

linha de tendência

IDSS - ÍNDICE DE DESEMPENHO SAÚDE SUPLEMENTAR - USISAÚDE
DIMENSÃO

2012 (REF. 2011)

Atenção à Saúde

0.8437

Estrutura e Operação

0.6007

Econômico-Financeiro

0.8471

Satisfação do Beneficiário

0.8238

Nota final

0.7916

MONITORAMENTO ASSISTENCIAL
O Monitorameno Assistencial consiste em
um segundo índice elaborado pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar para o acompanhamento sistemático das operadoras de
plano de saúde, com base nos dados encaminhados periodicamente por elas. Para a ANS,
os objetivos primários deste índice consistem
em monitorar e acompanhar indiretamente
a evolução do risco assistencial das operado98

VEW TSVQIMSHEMHIRXM½GEpnSHSWMRHuGMSWHI
anormalidades administrativas e assistenciais,
além de subsidiar a priorização das operadoras para realizar visita técnica e produzir um
diagnóstico in loco das anormalidades sinalizadas nos indicadores. De acordo com a nota,
EWSTIVEHSVEWWnSGPEWWM½GEHEWIQVMWGS&EM\S
Pré-moderado, Moderado e Alto.
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Resultado obtido pela Usisaúde no Monitoramento Assistencial de dezembro/2012
6MWGS&EM\S
2HISTIVEHSVEWRSWXEXYW&EM\S
4SWMpnSRSVEROMRKHSWXEXYW UYERXSQIRSVETSWMpnSQIPLSVEGPEWWM½GEpnS

EVOLUÇÃO NO STATUS VERDE

Posição da Usisaúde no ranking
Nº operadoras no grupo

A posição no ranking
da Usisaúde (cor
verde) subiu de 510
(dez/11) para 750
(set/12). Quanto maior
a posição no ranking,
menor o indício de risco
assistencial

1200
1000
800
600
400
200

510

595

1.109

1.085

700

1.075

750

1.048

0
DEZ 11

MAR 12

STATUS

FAIXA DE RISCO ASSISTENCIAL

VERDE

BAIXO

AMARELO

PRÉ-MODERADO

LARANJA

MODERADO

VERMELHO

ALTO

JUN 12

SET 12

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO ASSISTENCIAL
DA USISAÚDE (2011-2012)
1,00

0,95
0,91

0,90
0,88

0,85

0,84

0,83
0,81

0,80

0,75
JUN/11

SET/11

DEZ/11

resultado

MAR/12

JUN/12

SET/12

linha de tendência
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ACESSIBILIDADE DO CLIENTE
À REDE CREDENCIADA

NÚMERO DE CREDENCIADOS
POR REGIÃO
ESTADO

Para avaliação da capacidade de atendimento
nos prazos estabelecidos pela ANS, a Usisaúde
realiza o monitoramento de sua rede credenciada.
Em 2010, a ANS divulgou os prazos máximos para as operadoras de planos de saúde
EXIRHIVIQ WIYW FIRI½GMjVMSW %W VIKVEW VIpresentam avanço para garantir o acesso aos
procedimentos de saúde em tempo adequado. A iniciativa de regulamentação pela ANS
também estabelece padrões de qualidade e
distribuição de rede credenciada.

REGIÃO

2012

Belo Horizonte

568

Região
Metropolitana de
Belo Horizonte

729

Região de Itaúna,
Itatiaiuçu e
Divinópolis

130

Pouso Alegre

128

Vale do Aço

263

ES

Espírito Santo

286

RS

Rio Grande do Sul

153

São Paulo

208

Baixada Santista

900

Outros

450

TOTAL

3.833

MG

SP

A Usisaúde empreende um grande esforço para atender os prazos determinados pela ANS.

100

SERVIÇO

PRAZO MÁXIMO (DIAS ÚTEIS)

Consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia

07 (sete)

Consulta nas demais especialidades médicas

14 (catorze)

Consulta/sessão com fononaudiólogo

10 (dez)

Consulta/sessão com nutricionista

10 (dez)

Consulta/sessão com psicólogo

10 (dez)

Consulta/sessão com terapeuta ocupacional

10 (dez)

Consulta/sessão com fisioterapeuta

10 (dez)

Consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista

07 (sete)

Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial

03 (três)

Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial

10 (dez)

Procedimentos de alta complexidade - PAC

21 (vinte e um)

Atendimento em regime de hospital-dia

10 (dez)

Atendimento em regime de internação eletiva

21 (vinte e um)

Urgência e emergência

Imediato

Consulta de retorno

A critério do profissional
responsável pelo atendimento

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Carlos Augusto Pereira de Almeida – Médico Auditor

AUTORIZADOR ELETRÔNICO
DE PROCEDIMENTOS
De setembro a janeiro de 2013, o Hospital
Márcio Cunha e outros 29 prestadores de
serviços, entre hospitais, institutos e clínicas da
Grande Belo Horizonte e da Baixada Santista,
receberam treinamentos e passaram a utilizar
o Autorizador Eletrônico, um sistema criado
para atender aos credenciados. Por meio dele,
a rede Usisaúde pode autorizar consultas, exames e procedimentos sem anestesia, de forma
mais rápida e descomplicada. O link para o sistema encontra-se no site da operadora, disponível a todos os credenciados, proporcionando
mais conforto e agilidade no atendimento aos
FIRI½GMjVMSW%QIHMHEEMRHEXVE^GSQSFIRI-

Mais rapidez e
segurança na hora de
autorizar consultas,
exames e procedimentos
sem anestesia

fícios a maior segurança no processo, evitando
utilizações indevidas; facilidade no dia a dia do
GVIHIRGMEHS I QEMSV IPIKMFMPMHEHI HS FIRI½ciário e do prestador. Além disso, otimização
e organização dos processos, redução de glosas e a eliminação do preenchimento de guias
manualmente são outros ganhos mensurados.
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Nathália Martins½PLEHI7qVKMSHI3PMZIMVELuidi Martins, ½PLSHI%RX|RMSHI4jHYE Maura
Andrade½PLEHI.EMHIVHI%RHVEHI André Carneiro½PLSHI1EVME%TEVIGMHE7MPZE'EVRIMVS
Laira Ferreira dos Reis½PLEHI.SWq6SWE%PZIWHSW6IMW 9WMREHI-TEXMRKE Mariana Santos½PLE
de Ana Lúcia Santos (FSFX) - Flávio Martins da Silva Araújo½PLSHI.YWWEVE1EVXMRW4EMZELuís
Gustavo Ferreira Reis½PLSHI.SWq6SWE%PZIWHSW6IMW 9WMREHI-TEXMRKE

7046 inscrições em 2012

Promoção da saúde
Para muita gente, o primeiro passo para promover uma mudança no estilo de vida está na vontade,
no desejo intrínseco de transformar e agir que cada um carrega dentro de si. Para a Usisaúde, essa
caminhada rumo a um estado de saúde ideal pode muito bem ganhar a companhia de uma equipe
QYPXMTVS½WWMSREPQYRMHEHIQIXSHSPSKMEIWTIGu½GETEVESEPGERGIHIFSRWVIWYPXEHSWIQGSRNYRXS
Assim é o programa Atitude rima com Saúde, que contempla 13 projetos de promoção da saúde
ITVIZIRpnSHIHSIRpEW HMWTSRuZIMWTEVESWFIRI½GMjVMSWPMKEHSWkWIQTVIWEW9WMQMREW HIJSVQE
leve, participativa e resolutiva.
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INDICADORES PROMOÇÃO DA SAÚDE (%)

Adesão

113%

Satisfação

94%

Sucesso

89%

Nota:3MRHMGEHSVHIWYGIWWSEZEPMEEI½GjGMEHSTVSKVEQE
levando em conta no cálculo as taxas de abandono do cigarro, de
participantes com plano de cuidados em dia e de motivação nos
projetos educativos.

PROJETO INSPIRAR
Deixe o cigarro de lado, venha
inspirar um novo ar
PROJETO RESPIRAR
Cuidando da asma para sua
criança respirar melhor

PROJETO GERAR
Ajuda as futuras mamães e papais a
cuidar da sua saúde e do seu bebê

PROJETO EDUCAR
O resultado das boas práticas do Atitude rima
com Saúde está na melhoria da qualidade de
vida dos participantes, na maior disposição e
produtividade no trabalho e no menor impacto causado por doenças e absenteísmo. Para
E 9WMWEHI FIRI½GMjVMSW WEYHjZIMW XVE^IQ
EMRHE SYXVS WMKRM½GEHS MQTSVXERXI VIHYpnS
do número de internações e procedimentos
desnecessários, capazes de impactar nos custos assistenciais em saúde e aumentar a sinistralidade, que ameaça a sustentabilidade do
negócio.
O reconhecimento ao trabalho desenvolvido
ocorreu ao longo do ano, por meio de deTSMQIRXSW HSW FIRI½GMjVMSW TEVXMGMTERXIW I
seus familiares, de algumas premiações recebidas e pela própria ANS. Em dezembro de
2012, a Agência procedeu ao cadastramento
do Projeto Inspirar, componente integrante do
programa Atitude rima com Saúde, por considerar que ele atende aos critérios técnicos
de qualidade exigidos pelo governo. A FSFX
WIVjGSQSGSRWIUYsRGMEFIRI½GMEHEGSQYQ
bônus no IDSS em 2013.
ANO

VAGAS

INSCRITOS

2010

840

299

2011

6.034

5.006

2012

6.257

7.046

TOTAL

13.131

12.351

Informação de saúde com
qualidade para você e sua família
PROJETO EQUILIBRAR

Pratique uma alimentação
saudável todos os dias
PROJETO MOVIMENTAR
Não fique parado. Sua saúde
precisa de exercício
PROJETO PLANEJAR
Sua família crescendo com
planejamento
PROJETO ANTECIPAR
Realize exames preventivos
no momento certo
PROJETO TRANSFORMAR
Conhecendo melhor as
mudanças da adolescência
PROJETO COMPARTILHAR
Compartilhe experiências para
viver a melhor idade
PROJETO ACOMPANHAR
Acompanhamento a sua saúde
em casa
PROJETO CUIDAR
Cuide da saúde do seu coração
PROJETO BUSCAR
Buscando uma mente mais saudável
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LANÇAMENTO DO PROJETO
ACOMPANHAR

ATITUDE TAMBÉM NA SOLUÇÕES
USIMINAS E NA RIOS UNIDOS

O mais novo integrante do Atitude rima com
Saúde é o Projeto Acompanhar, voltado para
o gerenciamento de doentes crônicos (GDC).
Lançado em novembro de 2011, o projeto
possui um caráter educativo e assistencial e é
HIWXMREHSESWFIRI½GMjVMSW9WMWEHIGSQ
anos ou mais e que possuem doenças crônicas
– como diabetes, hipertensão, problemas carHuEGSWIRXVISYXVEW¯IGSRHMpnSUYIHM½GYPXI
seu deslocamento e tratamento ambulatorial
EGEQEHSW TIWWSEW GSQ HM½GYPHEHI TIVQEnente para andar, etc.). Quem atende a esses
critérios recebe em domicílio a visita de uma
IUYMTIHIWEHIQYPXMTVS½WWMSREP

Em 2012, o Atitude rima com Saúde chegou
também a mais duas empresas parceiras da
Usisaúde, a Soluções Usiminas e a Rios Unidos.
Na fase inicial de implantação, foram ofereciHSWESWFIRI½GMjVMSWQEMSVIWHIERSWXVsW
TVSNIXSWS-RWTMVEVS'YMHEVIS)UYMPMFVEV

Com o lançamento, o Atitude rima com Saúde já está presente nas unidades das empresas localizadas em Guarulhos, Taubaté e Campo Limpo Paulista (SP), Santa Luzia e Betim
(MG), Porto Alegre e Cachoeirinha (RS), Serra
(ES), Camaçari (BA) e Suape (PE). A proposta é que outros projetos sejam implantados
gradativamente nessas cidades. O número de
FIRI½GMjVMSWUYIWIMRWGVIZIVEQRSWTVSNIXSW
GLIKSYkQEVGEHIEXqS½REPHIREW
unidades da empresa.

ATITUDE PREMIADA

5

Ç 0 , 2

O programa Atitude rima
(6(6,
'
$
'
,
com Saúde rendeu em
48$/
2012, à Usiminas, o Prêmio
Sesi Qualidade no Trabalho,
etapa regional Minas Gerais.
Com o foco na conquista de hábitos mais saudáveis pelos mais de 110 mil colaboradores,
ex-colaboradores e seus dependentes, a iniciativa foi destaque entre 260 projetos inscritos
3

O projeto tem como objetivo capacitar o beRI½GMjVMS I WIY GYMHEHSV TEVE YQE EXIRpnS
abrangente e resolutiva à saúde, informando e
IHYGERHSSFIRI½GMjVMSIWYEJEQuPMEUYERXS
à sua doença, e propiciar um plano de cuidados adequado à sua necessidade de saúde. O
Projeto Acompanhar está sendo oferecido iniGMEPQIRXITEVESWFIRI½GMjVMSWVIWMHIRXIWIQ
Belo Horizonte, Santos, Ipatinga e alguns municípios vizinhos, com possibilidade de expansão
futura para demais localidades.

280 inscritos no ano de lançamento

438
foi o
número de

inscritos desde
o lançamento.
Economia gerada
com o projeto:

R$ 137.259,00

Desde o lançamento, foram
inscrições
mais de

12.300

104

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Nelza Maria de Souza - Técnica em Enfermagem do Trabalho - Luzmar Barbosa Vieira - Técnica em Enfermagem

por empresas de todo o Estado. A conquista
da Usiminas evidencia o trabalho de promoção da saúde realizado pela Usisaúde como
uma prática de vanguarda, posicionando a política de saúde e segurança da empresa enquanto uma referência nacional em ambiente de
trabalho saudável e seguro.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
Para prevenir o aumento dos casos de gripes
sazonais de inverno, H1N1 e o risco de pneumonias durante a estação mais fria do ano, a
Usiminas lançou em abril a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Mais uma vez, a iniciativa
teve sua realização feita em parceria com a
Fundação São Francisco Xavier e a Usisaúde,
que coordenaram as ações em diversos pontos do país, junto aos colaboradores de todas
as empresas e dependentes interessados.

A novidade em 2012 foi a adesão informatizada pelo Sistema de Gerenciamento de Vacinação (SGV), desenvolvido pela equipe de
Tecnologia da Informação da FSFX. Por meio
da intranet, de forma fácil e rápida, os colaboradores das empresas Usiminas puderam fazer
STIHMHS WIQGYWXSTEVESWFIRI½GMjVMSWHE
9WMWEHIITSVETIREW6TEVEWIYWHITIRHIRXIW 3W GSPEFSVEHSVIW RnS FIRI½GMjrios da Usisaúde e seus dependentes também
tiveram parte dos custos subsidiados, pagando
6I6VIWTIGXMZEQIRXI2SXStal, foram 42.870 doses aplicadas.

42.870

doses de vacina
distribuídas
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Daniele Dias Araújo, colaboradora da Usiminas Mecânica
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97-7%Ï()

Certificação
de qualidade
Em 2012, a Usisaúde assegurou a qualidade no
gerenciamento de processos com resultados
positivos para a instituição, colaboradores e
GPMIRXIWTSVQIMSHEVIGIVXM½GEpnS-73
Auditores externos de nível internacional da
Det Norske Veritas (DNV) passaram pela
sede da Usisaúde, em Ipatinga, e pelo CAC
HI &IPS ,SVM^SRXI ZIVM½GERHS E EXYEPM^EpnS
de requisitos obrigatórios, como indicadores,
planos de ação corretiva e preventiva, planos
de melhoria, tabela de registros, atas de reuRMnS MXIRWHIZIVM½GEpnSIGSRXVSPI ITVSGIdimentos armazenados no Gerenciamento

Eletrônico de Documentos (GED), disponível
na intranet.
Na conclusão dos trabalhos, a equipe da DNV
apontou apenas duas não conformidades de
categoria menor e vários registros de elogios,
comprovando a busca pela melhoria contínua e com o foco no cliente pela operadora.
% 'IVXM½GEpnS -73  q YQ HSW MXIRW HI
desdobramento das metas da Usisaúde e um
dos objetivos do mapa estratégico da operadora – atender com altos níveis de qualidade
e segurança.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES POSITIVAS EM RELAÇÃO À ÁREA FOCO – “IMPACTO
DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA PERCEPÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES”
 Reestruturação no processo de relacionamento com os clientes corporativos
 Implantação da pesquisa de pós-atendimento no Call Center, CACs e Postos de Atendimento
%PXSuRHMGIHIWEXMWJEpnSHSWFIRI½GMjVMSWETYVEHSTSVMRWXMXYXSHITIWUYMWEI\XIVRS
Investimentos tecnológicos para agilidade na apuração dos resultados da satisfação dos clientes
Ações de RH e capacitação dos colaboradores voltados para excelência no atendimento
 Padronização do atendimento nas diversas frentes
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&HQWURGH
2GRQWRORJLD
,QWHJUDGD
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Elcimar dos Santos Rocha - Cirurgião-dentista
Idilane de Aguiar Chaves Monteiro - Técnica em Saúde Bucal
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CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

Sorrisos que
expressam
satisfação

O sorriso do brasileiro é uma marca internacional. Somos sinônimo de uma alegria vinda
de uma cultura que valoriza a espontaneidade.
Na Fundação São Francisco Xavier, garantir o
EGIWWSEXVEXEQIRXSWI½GMIRXIWIHIFSEUYElidade para preservar bem essa identidade é
um dos nossos compromissos básicos.
Em pouco mais de três décadas, o COI já entrou para a história, não apenas por superar
com anos de antecedência as metas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), mas por sua atuação odontológica
responsável e de excelência.
110

São mais de 75 mil pessoas
assistidas nas áreas de prevenção,
atenção básica, estética dental,
odontopediatria, prótese,
periodontia, cirurgia, ortodontia,
implantodontia, endodontia, oclusão
e reabilitação oral em diversas
regiões de três Estados, espalhando
sorrisos de saúde e bem-estar

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

75.595 Beneficiários
47 Unidades odontológicas para atendimento
12 Clínicas de especialidades
72 Cirurgiões-dentistas
31 Técnicas em saúde bucal
68 Auxiliares em saúde bucal
50 Administrativo e apoio
221 Colaboradores no total

Além da clínica sede, localizada no bairro Horto, em Ipatinga (MG), o COI conta com outras unidades de atendimento localizadas na área interna do HMC, Associação dos Aposentados (AAPI), área
industrial da Usina de Ipatinga, Sede Usiminas (BH), área industrial da Usiminas Mecânica (Ipatinga),
área industrial da Usina de Cubatão (SP), área industrial da Soluções Usiminas, em Porto Alegre
(RS), entre outras, totalizando 47 unidades.

Com toda essa estrutura,
o COI realizou, em 2012,

153 mil

mais de
atendimentos,
sendo, aproximadamente,

60 mil em promoção
da saúde, 82 mil
atendimentos
restauradores e

11 mil

nas clínicas
de especialidade (ortodontia,
implante e reabilitação oral)
Grasiele Silva Amaral - Técnica em Saúde Bucal
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Investimentos para
melhor atender

Ronivon Cléber de Sousa - Operador de Raio X

Como parte dos investimentos realizados pela
Fundação São Francisco Xavier em suas várias
unidades de negócio, o Centro de Odontologia Integrada empreendeu diversas reformas e
melhorias para elevar a efetividade no atendimento a seus clientes. Na clínica sede, as obras
de revitalização e expansão da unidade foram
concluídas em 2012, apresentando como novidades a revitalização da Clínica Radiológica e a
área de convivência para os colaboradores. O
conforto para clientes e colaboradores também se estendeu ao acesso à área interna e
ao estacionamento, com a construção de uma
nova guarita para controle; aos setores de Radiologia Odontológica e Administrativo e às
salas de estar dos dentistas, que passaram por
reformas, proporcionando espaços humanizados e melhores condições de trabalho.

CLÍNICA RADIOLÓGICA
MODERNIZADA
Com novos aparelhos de radiologia e totalmente revitalizada, a Clínica Radiológica do
COI oferece agora novas modalidades de
EXIRHMQIRXS %PqQ HSW I\EQIW VEHMSKVj½GSW
NjVIEPM^EHSWEWVEHMSKVE½EWTERSVlQMGEWXEQbém passaram a ser disponibilizadas. Agora em
JSVQEXS HMKMXEP EW XSQEHEW VEHMSKVj½GEW TIVQMXIQESWTVS½WWMSREMWZMWYEPM^EVMQEKIRWGSQ
maior nitidez e riqueza de detalhes, favorecendo a obtenção de diagnósticos mais precisos.
Podem ainda ser enviadas por e-mail, seja para
SW GPMIRXIW WINE TEVE TVS½WWMSREMW I\XIVRSW
o que permite maior velocidade, efetividade
e segurança, reduzindo consideravelmente a
possibilidade de extravio.
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Contratação de

32
profissionais
e realização de
mais de 59 mil
atendimentos em

O novo processo pode ser considerado ecologicamente adequado, já que elimina a utilização dos químicos que antes eram usados para
E VIZIPEpnS HEW VEHMSKVE½EW 3YXVSW WIVZMpSW
também foram incorporados em formato digiXEPGSQSSWI\EQIWVEHMSKVj½GSWRIGIWWjVMSW
ESWTVS½WWMSREMWMRXIVRSWII\XIVRSWMRGPYWMZI
os que compõem a documentação ortodôntica.

promoção da saúde

da Usiminas Mecânica, que também passaram
por reformas estruturais. As ações de incremento, aliadas a outras implantadas no COI
sede, como a implantação do atendimento
noturno até as 22h, contribuíram para um aumento na oferta de consultas em promoção
da saúde, que ultrapassou a marca de 59 mil
atendimentos em 2012.

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO
Os empregados da Usiminas ganharam novos
motivos para sorrir em 2012. Isso porque o
COI ampliou sua capacidade de atendimento na área industrial da Usiminas e da Usiminas Mecânica em Ipatinga. A novidade, além
de viabilizar a utilização plena da capacidade
de atendimento das sete unidades da área
industrial (cinco na Usiminas e duas na Usiminas Mecânica) e garantir mais facilidade no
acesso, aumentou a oferta de atendimento em
promoção da saúde, modalidade que sempre
foi o foco principal da atenção do COI e que
conferiu aos colaboradores das empresas Usiminas os melhores indicadores de saúde bucal
do país.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS DO COI

32.567

Novos horários pela manhã e à tarde expandiram os atendimentos das unidades nas
áreas de Redução, Aciaria, Laminação a Frio e

2009

2010

72.331

75.595

2011

2012

NÚMERO DE ATENDIMENTOS

2010

2011

2012

Atendimentos restauradores

73.480

75.093

82.345

Promoção da saúde

46.187

47.072

59.027

Ortodontia

-

5.654

8.416

Implante e reabilitação oral

-

2.781

3.215

130.600

153.003

TOTAL
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51.205

119.667
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Parceria com
qualidade e comodidade
NÚMEROS DE ATENDIMENTO AAPI

9.292
8.118

13.099

2010

2011

11.773*

2012

* A queda apresentada em 2012 justifica-se pela ausência de atendimento
nos dois meses em que as instalações do COI na AAPI passaram por reformas.

Desde que a sede do COI na Associação dos
Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de
Ipatinga (AAPI) foi reinaugurada, em fevereiro, o
que se viu foram novos sorrisos de bem-estar
e muita satisfação pelas mudanças. A reforma na clínica odontológica resultou em cinco
consultórios totalmente readequados aos padrões de conforto e ergonomia. Além disso, a
recepção e a sala de espera ganharam novo
PE]SYX I EV VIJVMKIVEHS TVSTSVGMSRERHS ESW
clientes um ambiente agradável e acolhedor.
Os atendimentos também contam com corpo
clínico especializado, formado por cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliares
em saúde bucal e equipe administrativa.

Associados da AAPI também
passaram a contar com
atendimentos em endodontia e
ortodontia
NOVAS ESPECIALIDADES
E POSSIBILIDADES
“A saúde começa pela boca”, já dizia o bom e
velho jargão. Para os aposentados, pensionistas
e dependentes da AAPI, o fundo de verdade
desse dito popular perpassa pelas ações da
promoção da saúde e das novas especialidades odontológicas que o COI passou a oferecer em 2012, como endodontia e ortodontia.
A especialidade endodontia envolve os tratamentos endodônticos, popularmente conhecidos como “canal”. Já a ortodontia cuida do reposicionamento e realinhamento dos dentes
para permitir ao paciente uma dentição mais
harmônica. As novidades, que antes estavam
disponíveis apenas no COI sede, passaram a
ser ofertadas também na unidade da Associação, no bairro Areal.

5

consultórios totalmente
readequados aos padrões de
conforto e ergonomia
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Érika Bezerra Sirio - Cirurgiã-dentista - Eva Alves de Oliveira - Pensionista da AAPI
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Sinergia e
capacitação técnica
INTEGRAÇÃO COI RH

OTIMIZANDO O DESEMPENHO

Conhecer as pessoas com quem se trabalha é
essencial para manter um ambiente saudável.
Por isso, no Centro de Odontologia Integrada
a equipe é incentivada a integrar-se e estreitar
laços. Com a criação do Integração COI RH, o
COI realizou três encontros de interação entre as equipes e os mais de 30 colaboradores
admitidos no primeiro semestre de 2012 para
implantação do atendimento noturno e ampliação do atendimento nas unidades odontológicas na área da Usiminas.

Com o objetivo de acompanhar, de forma sistematizada, os colaboradores recém-admitidos
durante o processo de experiência, o programa
avaliou o desempenho técnico e trabalhou as
HM½GYPHEHIWETVIWIRXEHEWTIPSWRSZSWTVS½WWMSnais do COI. Ao longo do ano, foram realizados
encontros entre cirurgiões-dentistas, gerentes
e superintendente, nos quais foram levantados
TSRXSW HI HM½GYPHEHIW I QIPLSVMEW RSW TVScessos. O resultado transpareceu na assistência
prestada aos pacientes, incluindo a redução do
índice geral de retrabalho.

Para atender a demanda
dos novos serviços e ampliação
do atendimento, o COI realizou
a contratação de

novos
profissionais

Ana Amélia Salum, Ana Beatriz Faico, Diogo Lins da Silveira, Fabiano
Basílio, Jessica Samury e Kleicy Pocidonio - Dentistas
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Ana Amélia Simões Salum - Cirurgiã-dentista

EQUIPE CAPACITADA
O Centro de Odontologia Integrada participa ativamente de parcerias sinérgicas com outras unidades de negócio da FSFX, sempre buscando benefícios para seus colaboradores e clientes. A gestão
compartilhada de planos odontológicos, em parceria com a Usisaúde, e a efetiva participação na
SVKERM^EpnSIZMEFMPM^EpnSHE6IYRMnS'MIRXu½GEHI'MVYVKMEI8VEYQEXSPSKME&YGSQE\MPSJEGMEPHS
Vale do Aço, com o Hospital Márcio Cunha, são exemplos do trabalho realizado em conjunto.
3 '3- IRXIRHI S ETVMQSVEQIRXS XqGRMGSTVS½WWMSREP HI WIYW GSPEFSVEHSVIW GSQS JIVVEQIRta primordial para promover saúde bucal com qualidade. É realmente um diferencial efetivo na
UYEPM½GEpnS HSW TVS½WWMSREMW 'SQ S JSGS RIWWI HMJIVIRGMEP IQ  JSVEQ HIWIRZSPZMHSW QEMW
de 30 cursos e treinamentos ministrados para todas as equipes de trabalho do COI. Dentre eles,
HIWXEGEQWI
8VIMREQIRXSWTEVESEGSPLMQIRXSIEUYEPMHEHIRSEXIRHMQIRXS
%REXSQMEI8IVETME4IVMSHSRXEP
(MEKRzWXMGS6EHMSKVj½GS
8VIMREQIRXSGMIRXu½GSIQ'MVYVKME&YGSQE\MPSJEGMEP
'YVWSHI4EXSPSKME&YGEP
%XIRHMQIRXSSHSRXSPzKMGSHIGVMERpEWRETVMQIMVEMRJlRGME
%GMHIRXIWGSQTIVJYVSGSVXERXIW
1ERMTYPEpnSHIQEXIVMEMWSHSRXSPzKMGSW
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Resultados COI
Realizada mensalmente com os clientes atendidos em todas as unidades do COI, a Pesquisa de Satisfação dos Clientes demonstrou
nos resultados a alta qualidade técnica dos
serviços prestados e o acolhimento de forma
humanizada nas unidades de atendimento. Em
2012, compiladas as manifestações nas respostas de mais de 7.000 questionários, 98,6% dos
GPMIRXIW GPEWWM½GEVEQ S EXIRHMQIRXS HS '3-
como ótimo ou bom. Isso demonstra na prática que a atenção disponibilizada pelo COI,
além de contemplar as necessidades clínicas,
corresponde em cheio às mais exigentes expectativas dos clientes.

0,20%
0,80%

0,40%

Pesquisa de
Satisfação
Clientes COI
em 2012
98,60%

98,6%

dos
clientes classificam o
atendimento do
COI como ótimo
ou bom

Bom ou Ótimo
Regular
Não responderam
Péssimo

ÍNDICE DE RETRABALHO
Seguindo os preceitos de qualidade técnica
dos serviços prestados, o COI apresentou
em 2012 um índice de retrabalho expresWMZEQIRXIFEM\SHI -WWSWMKRM½GEUYI
de um total de 11.243 altas – tratamentos
concluídos –, apenas 207 clientes tiveram
necessidade de retornar para reavaliar o serviço realizado.

9.292

2,5%
2010

1,7%

1,8%

2011

2012
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SINISTRALIDADE
Mesmo com a oferta de cobertura ampliada (planos Usiodonto TOP e Usiodonto PLUS) e com
a manutenção da rotina de convocação para o atendimento (demanda estimulada), fatores de
EPXSVMWGSTEVEEIPIZEpnSHSWuRHMGIWHIWMRMWXVEPMHEHI S'3-GSRWIKYMYWIHMQIRXEVWYE½PSWS½E
de atendimento e manteve o índice em patamares consideravelmente controlados. O resultado
VIXVEXEEIJIXMZMHEHIHEWEp~IWHIKIWXnSHS'3-IVEXM½GEWYEGSRZMGpnSHIUYIqTSWWuZIPSFXIV
resultados positivos promovendo a saúde da população assistida, franqueando o acesso à assistência
disponibilizada.

SINISTRALIDADE DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS
85,00%

78,99%

78,18%

80,00%

81,76%
77,05%

79,29%

75,00%

75,67%

70,00%

63,75%

65,00%

50,39%

66,39%

69,20%

75,34%
67,04%

69,53%

71,95%

68,33%

61,36%

63,43%

60,75%

58,65%

79,74%

75,53%

63,94%

59,08%

60,00%
55,00%

80,99%

57,45%

50,00%
45,00%
40,00%

46,94%

58,63%

56,45%

48,29%

48,87%

55,03%
45,23%
48,40%
43,70%

44,12%
39,43%

35,00%
30,00%

JAN

FEV

MAR

Plano Plus

ABR

MAI

JUN

JUL

Plano TOP

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Plano Usiodonto I

FATOS E PERSPECTIVAS
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Nos últimos anos, o Centro de Odontologia
Integrada assumiu uma mudança estratégica
em seu foco de atuação para se adequar de
forma sustentável às transformações ocorridas
no cenário vivenciado por sua instituidora e
pelo mercado do Vale do Aço. Para além da
atuação direcionada exclusivamente na redução dos problemas de saúde bucal e na manutenção do sorriso saudável dos colaboradores
Usiminas e seus dependentes, o COI reformulou seu portfólio de negócios para novos
mercados.

dos serviços de alta complexidade como ortodontia, implantodontia, reabilitação e outros
serviços estéticos possibilitaram a atração de
novos parceiros e o incremento da receita do
COI. A parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI),
TSVI\IQTPS TEWWSYEFIRI½GMEVYQTFPMGS
de 10.300 pessoas, entre aposentados e dependentes. Já o lançamento dos planos Usisaúde Dental, nas modalidades Individual, Familiar
e Empresarial, projeta um crescimento ainda
maior na carteira de mercado para 2013.

Em parceria com a Usisaúde, a criação das modalidades de planos odontológicos e a oferta

Além disso, o COI assinou novos contratos da
modalidade Convênio Odontologia Empresa-

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

rial, que oferece serviços de alta complexidade a quaisquer empresas do mercado. Outra
novidade foi a oferta de gestão para Odontologia Ocupacional, Rede Credenciada ou
Consultoria a empresas e instituições públicas
e privadas, trazendo novas oportunidades.
O resultado se traduz em números. Dos
 FIRI½GMjVMSW IQ  S '3- WEPXSY
TEVEIQMR¾YIRGMERHSREQERYXIRpnSHSW¾Y\SWRE'PuRMGEHI4VSQSpnSHE
Saúde. O foco em produtos cada vez mais esTIGu½GSWIHMJIVIRGMEHSWqSUYIKEVERXIYQ
volume maior de recursos necessários para o
empreendimento de melhorias nas clínicas de
atendimento e para a sustentabilidade dos negócios da própria unidade.

O foco em produtos cada
vez mais específicos e
diferenciados é o que
garante um volume maior de
recursos necessários para o
empreendimento de melhorias
nas clínicas de atendimento
e para a sustentabilidade dos
negócios da própria unidade

A reativação de cinco unidades de atendimento na Usina de Ipatinga e a ampliação do atendimento noturno na sede do COI, juntamente
com as melhorias empreendidas na infraestrutura física, são exemplos concretos de medidas
Nj XSQEHEW GSR½VQERHS E XVENIXzVME GSVVIXE
no caminho da sustentabilidade em 2013.
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Colégio
São Francisco
Xavier
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Alunos da turma do Maternal III
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COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER

Compromisso
com a educação
O Brasil segue crescendo e todos reconhecem o papel central da educação na consolidação de uma nação como potência mundial.
O acesso ao ensino melhorou, mas a qualidade ainda é uma preocupação. É por isso que
exemplos de excelência em ensino e de prática educativa, como o Colégio São Francisco
Xavier (CSFX), ressaltam como modelo para
YQEREpnSUYIZMZISMQTIVEXMZSHIUYEPM½GEV
sua população.
4EVETVITEVEVQSWTVS½WWMSREMWFEWXEQXISVMEW
e técnicas, mas para forjarmos cidadãos de um
Brasil de primeiro mundo é preciso somar a
MWWSYQEIHYGEpnSGSQFEWIW½RGEHEWRSWZElores da solidariedade, do comprometimento
e do respeito ao semelhante. É esse o maior
feito do CSFX ao longo de sua história dedicada à formação social, educacional e pro½WWMSREP %PKS TEVE WIV I\EPXEHS I GIPIFVEHS
todos os dias, especialmente em 2012, quando
completou 50 anos de existência.

Certificação ISO 9001
02 unidades
10 laboratórios
64 salas de aula
2.838 alunos em 2012
182 Educação Infantil
713 Ensino Fundamental I
752 Ensino Fundamental II
748 Ensino Médio
293 Cursos Técnicos
150 Extensão – MBA e Pós
351 alunos Bolsa Filantropia
124 professores
113 profissionais
administrativos
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Gabriel Viana Pacheco, Guilherme Coura Villela, Luis Otávio Campelo,Yuran Quintão
Castro e Paula Marina Capeci Silva, alunos da 3ª série do Ensino Médio

125

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER

Investindo
para crescer mais
O aprendizado em sala de aula ganhou novos
ares em 2012, com a instalação de ar-condicionado em todas as salas da unidade do bairro
Cariru. No total, os investimentos da Fundação
São Francisco Xavier em melhorias para o CoPqKMSJSMHI6QMPRSERSTEWWEHS
Além do conforto, os alunos
WIFIRI½GMEVEQGSQ
 %UYMWMpnS HI  QMGVSWGzTMSW FMSPzKMGSW
binoculares, usados para a leitura de material
biológico nos laboratórios
1zZIMWIIUYMTEQIRXSWTEVES0EFSVEXzVMS
de Informática Educacional
-RWXEPEpnSHIYQIPIZEHSVREEPE%EHIUYERdo-se às normas de acessibilidade e às exigências legais
-RWXEPEpnSHIWMWXIQEHIGMVGYMXSJIGLEHSHI
TV e substituição do sistema de alarme na unidade do bairro Horto
 1IPLSVMEW TEVE EHIUYEpnS ES TVSNIXS HI
combate a incêndios
3FXIRpnSHS%YXSHI:MWXSVMEHS'SVTSHI
&SQFIMVSWRS½QHI

Instalação de ar
condicionado em
todas as salas
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Execução da 1ª
fase do projeto
de acessibilidade na unidade
Cariru

Adequação ao
projeto de
prevenção e
combate a incêndios nas unidades

Mais de

R$investidos
555emmil
equipamentos
e infraestrutura

Com um pólo da PUC no CSFX,
Ipatinga passa a ter cursos de

Pós-graduação
presencial e a distância

Laudineia Pires Amado de Almeida - Assistente de
Laboratório de Ensino

Melhorias de
instalações e
reparos de 1.600
m2 do telhado no
Cariru

Instalação de
Circuito Fechado
de TV e substituição do sistema de
alarme na unidade
Horto
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PÓS-GRADUAÇÃO EM
PARCERIA COM A PUC MINAS
O Colégio São Francisco Xavier cravou uma
posição de destaque no ensino superior do
Vale do Aço, ao formalizar uma cooperação
mútua entre as duas entidades para a instalação de um polo de Educação Continuada
Presencial (pós-graduação) e de Ensino a Distância nas instalações do próprio CSFX, no
bairro Cariru, em Ipatinga, oferecendo cursos
nas áreas da Saúde, Educacional, Empresarial,
Direito e Engenharia.

199

alunos
matriculados na
Escola de Esportes
em 2012

jeto Esporte Brasil (Proesp–BR), que auxilia os
professores nas avaliações, com indicadores de
crescimento e desenvolvimento corporal, motor e estado nutricional.

ESCOLA DE ESPORTES
QUALIDADE EM TEMPO INTEGRAL
Lançada em 2012 e aberta a toda a comunidade, a Escola de Esportes do Colégio São
Francisco Xavier possui educadores especialistas e infraestrutura adequada para crianças
e adolescentes com idade entre 4 e 16 anos,
UYI TSHIQ IWGSPLIV EW QSHEPMHEHIW HERpE
NYH| LERHIFSP JYXWEP I JYXIFSP WSGMIX]8SHSW
os estudantes passam ainda por uma bateria
de testes de aptidão física sugerida pelo Pro-

Além de incoporar ações da Escola de Esportes, o CSFX Integral otimizou o “Projeto
Aprendendo a Aprender”, que funciona como
um reforço do conteúdo de todas as matérias
para crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Já as turmas do 6º ao 9º ano do
Fundamental II continuam tendo a monitoria
com acompanhamento pedagógico diário.

Com um pólo da PUC no CSFX,
Ipatinga passa a ter cursos de

Pós-graduação
presencial e a distância
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O novo modelo do CSFX Integral buscou resWMKRM½GEVSXIQTSIWGSPEV 4SVEQTPMEVSXIQpo de permanência do aluno na escola, o Integral melhora o rendimento do aluno, pois cria
uma rotina de estudos, oferece tranquilidade
e segurança para os pais, valoriza a expressão
corporal, promove a cultura e o hábito da leitura, permite acesso à tecnologia e incentiva o
aprendizado de línguas estrangeiras, além de
cuidar da formação social do aluno.

R$ 257 mil

R$ 2,2 milhões

CURSOS TÉCNICOS
CREDENCIADOS AO PEP

MBA GESTÃO DAS
ORGANIZAÇÕES EM SAÚDE

O sonho de muitos jovens do Ensino Médio
IQ FYWGEV YQE JSVQEpnS TVS½WWMSREPM^ERXI
gratuita e de qualidade transformou-se em
oportunidade, com o credenciamento dos
cursos técnicos de Enfermagem, Análises Clínicas e Mecânica do Colégio São Francisco
<EZMIVES4VSKVEQEHI)HYGEpnS4VS½WWMSREP
(PEP). O PEP é uma iniciativa do Governo de
Minas Gerais na qual os alunos selecionados
XsQ EGIWWS k IHYGEpnS TVS½WWMSREPM^ERXI I
bolsa integral, incluindo material didático.

Em dois anos de curso e 18 módulos de estudo, os 38 alunos, entre colaboradores da
FSFX, de instituições públicas, privadas e de
organizações não governamentais, vivenciaram
situações de aprendizagem que extrapolaram
as aulas teórico-expositivas, oportunizando o
desenvolvimento de competências e habilidades para o exercício da gestão da saúde sob
vários aspectos.

Para o Colégio São Francisco Xavier, a parceVMEVITVIWIRXEYQI\GIPIRXIETSVXI½RERGIMVS
No ano passado, o Governo do Estado efetuou o repasse relativo a 2012, num montante
HI6 ESGEM\EHE*YRHEpnS7nS
*VERGMWGS<EZMIV %XqE½REPM^EpnSHSGYVWSLj
TVIZMWnS HI QEMW 6  QMP 4EVE  IWtão previstas novas matrículas referentes à 7ª
edição do PEP, com uma estimativa de receita
ETVS\MQEHEHI6QMPL~IWTEVEVIEPM^EpnS
do todo o curso, compreendendo o período
de recebimento entre 2013 e 2015.
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O PEP representou para
o CSFX um aporte de
.
Até 2015, a receita
prevista é de mais

O MBA Gestão das Organizações em Saúde
do CSFX, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas e a Fundação Lucas Machado
*IPYQE XIZIGSQSSFNIXMZSTVITEVEVTVS½Wsionais para atuarem nas organizações de saúde pública e privada, promovendo melhores
resultados no planejamento e na construção
das redes de atenção à saúde.

O MBA promovido pelo CSFX,
em parceria com a Feluma e
carga horária de 420 horas,
concluiu sua primeira turma,
com 38 alunos
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CURSOS DE IDIOMAS
PARA A COMUNIDADE
A parceria com o Greenwich Schools, referência como centro de ensino de língua inglesa e
há 40 anos no mercado, extrapolou os muros
do Colégio. Em 2012, o CSFX, além oferecer
os cursos de inglês e espanhol aos alunos e à
GSQYRMHEHIIQKIVEP ½VQSYTEVGIVMEGSQE
Fundação, com a criação de turmas in comTER]TEVEKIWXSVIWHEMRWXMXYMpnSGSQZEPSVIW
diferenciados. Todo o material personalizado
vem da escola parceira.

PESQUISA 360º
Estudantes, pais, professores e colaboradores ajudaram a estabelecer, de forma efetiva,
as próximas metas e as novas conquistas do
CSFX, por meio da Pesquisa 360º. A grande

A Pesquisa 360º busca
otimizar a produtividade,
diagnosticar e orientar
o desempenho de cada
colaborador frente
aos focos de melhoria
identificados
novidade deste ano foi o questionário eletrônico, acompanhado pela equipe de Tecnologia
da Informação da FSFX, otimizando o processo. Foram avaliados aspectos didáticos, metodológicos e instalações físicas, através da percepção dos participantes envolvidos de todas
as séries das duas unidades, contribuindo para
o desenvolvimento de competências dos colaboradores e das lideranças.

323
alunos
foram matriculados

nos cursos de inglês e
espanhol em 2012
Clara Nunes Castro - 8º ano do Ensino Fundamental
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Ensino Médio
diferenciado

Eduardo Neves Barbosa Passos e Natália de Almeida Rodrigues, alunos da 2ª série do Ensino Médio

Supervalorizado nos tempos atuais pela carência de mão de obra especializada no país,
o Ensino Médio tem o papel fundamental de
TVITEVEVNSZIRWTEVESWHIWE½SWHSQIVGEHS
de trabalho e da vida social. O Colégio São
Francisco Xavier entende o Ensino Médio
como uma etapa fundamental de transição, na
qual o aluno adquire conhecimentos técnicos
IGMIRXu½GSWGSQSVMKSVRIGIWWjVMSTEVEIWXEV
apto a disputar vagas nas melhores universidades do país. Sabe também que o seu papel
está em contribuir na formação de notáveis
cidadãos, comprometidos com uma visão solidária e responsável. Aqui, o diferencial está em
combinar, no mesmo currículo, competências
das diversas disciplinas como uma formação
que aprofunde as relações sociais desse aluno
com sua comunidade e com a sociedade em
geral.

JOVENS LIDERANÇAS
No ano em que o país levantou discussões
com a realização da Rio+20 – a Conferência
da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável,
o Colégio São Francisco Xavier colocou em
debate a ética e as questões ambientais. O 5º
Seminário Jovens Lideranças Ambientais reuniu 350 pessoas, entre estudantes, pais, professores, alunos do curso de Engenharia Am-

“O próprio ato de pesquisar nos
possibilitou novas formas de pensar.
Acho importante colocar em debate
questões pertinentes ao país para
formarmos uma geração de pessoas
que tenham senso crítico”
Eduardo Neves Barbosa Passos
Aluno do CSFX
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biental da Unipac e do curso técnico em Meio
Ambiente do Cest, além de especialistas da
região, para discutir sobre a urgente construção de uma nova relação entre o ser humano
e a natureza.

aulas de Matemática, de Física, de Química, de
Biologia e de Redação, dois horários por semana, como um reforço extra para melhorar
SHIWIQTIRLSIWYTIVEVEWHM½GYPHEHIW

Contudo, para os estudantes da 1ª série do
Ensino Médio do CSFX, o Seminário começou dias antes, na sala de aula. Orientados por
TVSJIWWSVIW HI *MPSWS½E I HI +ISKVE½E IPIW
representaram um Júri Simulado, no qual o
Novo Código Florestal Brasileiro foi personi½GEHSRE½KYVEHIVqY 'SQMWWS EHZSKEHSW
de defesa e promotoria, vividos pelos próprios
alunos, puderam expor opiniões, argumentar
e debater quais as vantagens e desvantagens
do texto aprovado pelo Congresso Nacional
e o que isso impacta na vida do país. Os argumentos mais elogiados foram transformados
em novos trabalhos e apresentados ao público numa mesa-redonda no Seminário.

CURSOS DE APROFUNDAMENTO

OFICINAS DE APRENDIZAGEM
Estimular a disciplina e o aprendizado constanXIJSMJEXSVTVMQSVHMEPREW3½GMREWHI%TVIRdizagem. Ao longo do ano, os estudantes
puderam optar, em caso de necessidade, por

Para os alunos dispostos a mergulhar a fundo
nas disciplinas e ir além do conteúdo apreen-

Os cursos contaram com a
alunos em 2012
participação de

71

dido em sala de aula, os Cursos de AprofunHEQIRXS ½^IVEQ XSHE E HMJIVIRpE IQ 
A novidade sintetizou conhecimentos das áreas de Ciências Biológicas, Ciências Humanas
e Ciências Exatas, em três diferentes cursos.
No formato de aulas extras, quatro horários
por semana, 71 alunos participaram dos Cursos de Aprofundamento voltando as atenções
TEVEUYIWX~IWIWTIGu½GEWHIGEHEjVIEITEVE
o número maior de aulas práticas em laboratórios, podendo aprofundar mais em experimentos acadêmicos práticos. Além disso, con-
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Reconhecimento pela Qualidade
Na Auditoria Externa para a Recertificação da ISO 9001, realizada pela DNV no
Colégio São Francisco Xavier, os projetos Corujão e Corujinha receberam a menção
de “Esforço Digno de Nota”. Um grande prêmio para a instituição de ensino, que
o recebe por conta das ações ou projetos que merecem louvor e se diferenciam no
mercado pela aplicabilidade, resultados e continuidade
taram com aulas presenciais em universidades
e empresas, como Hospital Márcio Cunha e o
Laboratório de Biomedicina da Unipac, num
projeto de campo, e também entrevistas com
TVS½WWMSREMWHEjVIEHI)\EXEW

SERIADÃO
Aos alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio,
que têm a chance de começar a conquistar
uma vaga mais cedo nas universidades federais,
o CSFX ofereceu ainda o Seriadão, um curso
realizado de 1º de outubro a 30 de novembro,
nos turnos matutino e vespertino, revisando
todo o conteúdo da série e dando suporte ao
aluno para fazer o vestibular seriado.
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75nasalunos
do CSFX se inscreveram
provas de vestibular seriado
PROJETOS CORUJÃO E CORUJINHA
Já pensou em aprender os fenômenos da natureza com professores super-heróis? E assistir
a uma supercontextualização do Golpe Militar
de 1964, em que personagens históricos ganham vida no palco? No CSFX, pode-se dizer
que a imaginação de professores e alunos do
Ensino Médio abriu espaço para a uma nova
realidade nos aulões do Projeto Corujão, voltado para alunos da 3ª série, e do Projeto
Corujinha, para estudantes da 2ª série, ambos

Vitor Hugo Rodrigues, Nancy Guerra, Ulisses Oliveira, Patrícia Santos e Rosana Sirimarco, professores do Ensino Médio
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lançados em 2012. No palco do Teatro Zélia
Olguin, professores incorporaram personagens em verdadeiras aulas-show transdisciplinares e totalmente dinâmicas, baseadas em
conteúdos da atualidade que são abordados
nas provas de seleção para as universidades.
“A Ciência e os Super-Heróis” foi tema de
uma das aulas, em que professores prepararam esquetes teatrais, músicas e vídeos com
XVEMPIVWHI½PQIWTEVEMPYWXVEVEETPMGEpnSHEW
leis e fundamentos de Cinemática, Movimento
Ondulatório, Radioatividade, Ocorrência das
Mutações, Efeito dos Hormônios, entre outros.

de ensino superior como critério de seleção
em substituição aos vestibulares tradicionais, o
CSFX prepara ainda mais os seus alunos para
ingressarem em boas universidades. Todo o
material foi idealizado e montado pelos professores do Colégio, contendo questões de
edições anteriores do ENEM, de vestibulares
das universidades mais concorridas do país e
outras elaboradas pelos próprios professores.
A apostila, em volume único, contém também
um caderno de orientações e regras do exame.

RETA FINAL CSFX
ENEM 1500
Com um treinamento intensivo e preparatório
para enfrentar os diversos cadernos do Exame
Nacional do Ensino Médio, o ENEM 1500 é o
curso criado pelo Colégio aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. Durante 90 dias, propõe
o estudo e a resolução de 1.500 questões no
formato das provas, que abrangem todas as
áreas do conhecimento. Com a importância
do exame, utilizado por instituições públicas

Já para a segunda etapa dos vestibulares de
importantes universidades públicas do país,
como UFMG, USP, Unicamp, UFES e UERJ, o
Colégio São Francisco Xavier ofereceu aos
alunos da 3ª série do Ensino Médio o curso
preparatório Reta Final CSFX, de 7 de novembro a 20 dezembro. Ao todo, participaram do
curso 63 alunos, nas áreas Biológicas, Humanas
e Exatas.
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Resultados
e perspectivas
O trabalho integrado das equipes do Colégio
São Francisco Xavier, principalmente no que
tange às ações para a formação de um Ensino
1qHMSHMJIVIRGMEHS VI¾IXISIRSVQIHIWE½S
enfrentado atualmente no mercado regional.
A busca constante das instituições de ensino por melhores resultados e a aparição de
novos concorrentes, norteados por projetos
pedagógicos seletistas e distantes de uma formação integral do aluno, convida o Colégio a
VIWWMKRM½GEVWIYWGSRGIMXSWIWYEJSVQEHIJEzer educação.
Em 2012, o resultado obtido abaixo da meta
no indicador Índice de Aprovação em Universidades Públicas apresenta essa nova realidade,
na qual o esforço de muitos alunos para estudar em uma universidade federal dá espaço
à comodidade de se cursar uma universidade
particular, cada vez mais acessível aos estudantes. Além disso, o Índice de Aprovação no
)2)1RSPXMQSERSVI¾IXMYGPEVEQIRXIYQE
QYHERpEHITEVEHMKQERSTIV½PHIEPKYRWHSW
bons alunos do Colégio. Motivados pela sutileza do ranqueamento e das distorções que o
exame apresenta, evadiram-se, oferecendo a
outras escolas o brilho conquistado no CSFX.
Toda essa mudança de cultura exige da instituição o desenvolvimento de uma visão estratégica cada vez mais ampla e dinâmica, capaz de
134

O Índice de Aprovação
no ENEM refletiu uma
mudança de paradigma
no perfil de alguns dos
bons alunos, o que exige
do CSFX uma visão
estratégica cada vez mais
ampla e dinâmica
EPMEV UYEPMHEHIRSIRWMRS GSQJSGSIQI\Emes das melhores universidades do país; capacidade de atrair e integrar os adolescentes
junto a atrações cognitivas, lúdicas, culturais e
prazerosas, de acordo com a realidade deles;
e valores acessíveis de mensalidade para os
pais e sustentáveis para escola. Contudo, o caminho a percorrer exige novos esforços para
superar os obstáculos.
Esse movimento apresenta-se para o CSFX
como um alerta para a tomada de decisões
que otimizem os recursos utilizados, desenvolva serviços e produtos atrativos, contribua
para o fortalecimento da imagem institucional,
TEVESEY\uPMSESWEPYRSWUYIQERMJIWXEQHM½culdades e para a retenção daqueles que são
talentos.
Além das mudanças no sistema de avaliação,
HESJIVXEHEW3½GMREWHI%TVIRHM^EKIQ'YV-
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28%
acima

da média
nacional

ENEM 2011
Pontuação

79,5%

494,64

633,60

de aprovação nos vestibulares
realizados em universidades públicas em 2012

Média Nacional

CSFX

95% de aprovação escolar em 2012

sos de Aprofundamento e de Redação para
todo o Ensino Médio, a ampliação da carga hoVjVMEIEGVMEpnSHIGYVWSWI\XVEWIWTIGu½GSW
em 2012, novas ações com foco em resultados
contemplam o planejamento para 2013. Será
realizada uma mudança no Sistema de Avaliação da 1ª e 2ª série, tendo como referencial
o formato já existente na 3ª série, seguindo
os moldes do ENEM e preparando melhor
os alunos para o exame. Outra mudança se
JEVjRE1EXVM^'YVVMGYPEVS½GMEPHEWqVMIEYmentando de uma para duas aulas de Redação
e com o trabalho paralelo de dois professores,
ao mesmo tempo, em cada turma.
Projetos como o ENEM 1500, Corujão e Corujinha, o lançamento da Escola de Esportes
e o relançamento do Curso de Espanhol, em
parceria com a Greenwich, são evidências de
um trabalho de formação integral mais difeVIRGMEHSIHMZIVWM½GEHS QIPLSVERHSSEXIRdimento e o feedback aos alunos. Tudo isso,
somado aos projetos já existentes com foco
em resultados, sem perder de vista o ensino
de qualidade que prepara para a vida, sempre
presente no jeito de ser da instituição.
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Baile
em comemoração
dos 50 anos do CSFX

reuniu alunos, ex-alunos
e profissionais da instituição
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Um brinde
aos 50 anos
Com uma série de atividades comemorativas,
o CSFX festejou os 50 anos com muitos daqueles que compuseram e outros que ainda
compõem sua trajetória. Marcado por muitas lembranças e boas histórias para contar,
o evento “50 anos com muita prosa” abriu as
portas do Colégio para reunir diferentes gerações na unidade do bairro Cariru. Murais com
os retratos dos milhares de alunos que passaram pelo Colégio, objetos antigos e a exibição
de um vídeo institucional com a história do
educandário complementaram o clima “retrô”
do evento, despertando lembranças antigas
nas pessoas que estiveram no local.

FESTA DA FAMÍLIA
O CSFX acredita na base familiar como parceira para a consolidação de valores em cada
uma de suas ações. Nesse sentido, a Festa da
Família envolveu alunos, professores, equipe
técnico-pedagógica e gestores, que prepararam uma extensa programação. Missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e uma paPIWXVEWSFVIEIHYGEpnSHSW½PLSWIQXIQTSW
modernos foram realizadas no mês de maio.
Em junho, mês do aniversário do CSFX, música, dança, poesia e muita diversão contagiaram
os alunos no Sarau Literário e toda a comunidade com o Passeio Ciclístico.
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Principais projetos
Um dos grandes trunfos do CSFX é estender
o aprendizado para além da sala de aula. Aqui
os alunos não se acomodam com práticas pedagógicas tradicionais. Diversos projetos são
desenvolvidos para envolver os jovens em
atividades criativas e extremamente ricas de
conhecimento e diversão.

FEIRA DO LIVRO
A 3ª edição da Feira do Livro abriu as portas
do CSFX para toda a comunidade, reunindo as
mais conceituadas editoras do mercado com
uma variedade de livros para diversas idades
e descontos variados, além de diversas atrações culturais. Além dos stands das editoras e
do espaço “Troca de Livros”, a Feira do Livro
do CSFX contou com apresentações musicais,
História Dramatizada, Declamação de Poemas,
Coral de Flautas Doce e Sarau, que ditaram o
ritmo do evento.

FEIRA TÉCNICA
No CSFX Técnico, alunos dos cursos de Mecânica e Enfermagem mostraram à comunidade que o conhecimento aplicado pode ir muito além do aprendizado na escola, na III Feira
Técnica. Os estudantes apresentaram trabaPLSW VIPEGMSREHSW ESW WIKYMRXIW XIQEW 'EWE
do Futuro, AVC e Drogas Lícitas pelo curso de
Enfermagem; Alto-Forno e Ensaios Não Destrutivos pelo curso de Mecânica.
138

BOLSAS DE INCENTIVO
PELA FSFX E USIMINAS
A FSFX reforçou o compromisso com a educação, dando continuidade ao Programa de
Bolsas de Estudos para os dependentes de
colaboradores no CSFX. O programa foi ampliado com seis novas vagas nos níveis de Educação Infantil e Educação Fundamental, com
desconto de 50% nas mensalidades. Já com
o apoio da Usiminas, o Colégio manteve em
2012 a oferta de bolsas de estudos para o Ensino Regular (Infantil, Fundamental e Médio) e
SW 'YVWSW8qGRMGSW 7nS EPYRSW FIRI½GMEHSW
pelas empresas Usiminas em todos os níveis.

Destaque para o Curso Técnico
em Mecânica, em que 60
colaboradores da Usiminas e
da Usiminas Mecânica foram
contemplados com subsídio
de 70% na mensalidade pelas
empresas concedentes, fruto
dessa parceria com a FSFX e o
CSFX. No total, o CSFX teve 557
alunos bolsistas com o apoio da
FSFX, da Usiminas e da Usiminas
Mecânica em 2012
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Solimar Silva Soares - Aluno do Curso de Mecânica

SEMANA DAS PROFISSÕES
O que você quer ser quando crescer? Para
auxiliar os estudantes do Ensino Médio na escolha da área de conhecimento com que mais
WIMHIRXM½GEQS'SPqKMS7nS*VERGMWGS<EZMIV
TVSQSZIYE-<7IQEREHEW4VS½WW~IW HI
a 28 de setembro. A programação especial
contou com orientação vocacional, encontros
com uma equipe de psicólogos convidados,
palestras sobre o Exame Nacional do Ensino
1qHMS )2)1  S 7MWXIQE HI 7IPIpnS 9RM½cada (SiSU) e sobre a Universidade Federal
HI:MpSWE GSQ E ZMWMXE HI TVS½WWMSREMW HIWWE
instituição.

“Quando se tem
oportunidade como a que
eu tive, o futuro passa a
depender só de mim”
Luana Ventura
aluna da 2a série do Ensino Médio
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Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente
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Priscila Júlia de Oliveira e Keila de Almeida Dias - Técnicas em Segurança do Trabalho

141

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

SEGURANÇA DO TRABALHO, SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE

Bem-estar em
parceria com a
sustentabilidade
O bem-estar humano e o cuidado com os
recursos naturais estão interligados em uma
RMGE I\TVIWWnS WYWXIRXEFMPMHEHI % WIKYVERça do trabalho, a saúde corporativa e o meio
ambiente se articulam no mesmo eixo de
ações que visam garantir à instituição o reconhecimento da sociedade como uma entidade comprometida com a valorização da
vida. O respeito às legislações vigentes e os
treinamentos constantes com todos os níveis
de funcionamento da organização e seus parceiros propiciam à FSFX observar as normas
e regras estabelecidas e, assim, promover em
seu ambiente um clima de segurança e de paz.
No entanto, é preciso ir além das leis. É preciso inovar nos serviços prestados, na busca
TSV VIWYPXEHSW QEMW I½GMIRXIW I MRXIRWM½GEV
a conscientização plena de todos os agentes,
para que desenvolva no seu interior e nas instituições onde atua uma verdadeira cultura de
sustentabilidade.
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170
15

Mais de
empresas atendidas
cidades e mais de
mil
em
vidas assistidas

43

Focada nesses princípios e com vistas ao
constante crescimento da FSFX no mercado,
o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente é composto
TSVTVS½WWMSREMW HMWXVMFYuHSWIQIUYMTIW
direcionadas à prevenção de acidentes, à promoção da saúde e ao bem-estar de todos os
colaboradores próprios e das empresas contratadas. As ações dessa unidade de negócio,
regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, englobam mais de 170 empresas de
GMHEHIWIWTEPLEHEWTIPSTEuWIFIRI½GMEQ
cerca de 43 mil empregados.
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(IRXVIEWEXMZMHEHIWVIEPM^EHEWTIPE*7*<RIWWEjVIEHIWXEGEQWI

SEGURANÇA DO TRABALHO

ART - Análise de Risco por Tarefa
Campanhas Educativas
Plano de Assessoria de Segurança
)WTIGMJMGEpnSHI)4-W¯)UYMTEQIRXSWHI4VSXIpnS-RHMZMHYEP
Inspeções de segurança
Análise de Acidente do Trabalho e Trajeto
8VIMREQIRXSWMRXVSHYXzVMSWVIUYMWMXSWPIKEMWIIWTIGuJMGSWHIWIKYVERpE
Acompanhamento dos técnicos na área
IPS - Índice de Práticas Seguras

HIGIENE OCUPACIONAL

Estudo dos Postos de Trabalho e controle dos agentes agressivos
)QMWWnSHI444¯4IVJMP4VSJMWWMSKVjJMGS4VIZMHIRGMjVMS
Elaboração de Programas Legais
446%¯4VSKVEQEHI4VIZIRpnSHI6MWGSW%QFMIRXEMW
4'1%8¯4VSKVEQEHI'SRHMp~IWI1IMS%QFMIRXIHS8VEFEPLS
446¯4VSKVEQEHI4VSXIpnS6IWTMVEXzVME
08'%8¯0EYHS8qGRMGSHI'SRHMp~IW%QFMIRXEMWHS8VEFEPLS
44)3&¯4VSKVEQEHI4VIZIRpnSHI)\TSWMpnS3GYTEGMSREPES&IR^IRS
Gestão Ergonômica
Levantamentos Ambientais dos Agentes
6YuHS'EPSV5YuQMGSWI&MSPzKMGSW

SAÚDE OCUPACIONAL

Atendimento Pré-Hospitalar (Serviço de Resgate)
Elaboração de Programas Legais
4'173¯4VSKVEQEHI'SRXVSPI1qHMGSHI7EHI3GYTEGMSREP
4'%¯4VSKVEQEHI'SRWIVZEpnS%YHMXMZE
'SRWYPXEW1qHMGEWEHQMWWMSREPTIVMzHMGSHIQMWWMSREPQYHERpEHIJYRpnSVIXSVRSESXVEFEPLSIPMGIRpEWQqHMGEW
)\EQIW3GYTEGMSREMWI'SQTPIQIRXEVIWEYHMSQIXVMEIWTMVSQIXVMEEGYMHEHIZMWYEPIPIXVSGEVHMSKVEQE
eletroencefalograma, raios X de tórax e medicina laboratorial
%GSQTERLEQIRXSHIEJEWXEHSWHS-277EGMHIRXEHSWHSXVEFEPLSITIVuGMEWXVEFEPLMWXEW
Realização de Avaliação Psicológica
Campanha e Controle de Vacinação
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7)+96%2e%(386%&%0,37%Ï()3'94%'-32%0)1)-3%1&-)28)

Referência na
Usina de Ipatinga
A Fundação São Francisco Xavier conta com
uma grande estrutura própria dentro da Usina
de Ipatinga para oferecer serviços de qualidade
às empresas prestadoras de serviços da UsimiREW S7)718¯7IVZMpS)WTIGMEPM^EHSIQ)Rgenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
Desde a sua implantação, em 2006, o trabalho
do SESMT envolve atividades permanentes de
prevenção de acidentes e promoção da saúde,
conforme a Portaria 3.214. Reconhecimento
que rendeu à Usina de Ipatinga, em 2006, o
registro de “Esforço Digno de Nota” pela Det
Norske Veritas (DNV), durante a auditoria de
VIGIVXM½GEpnS3,7%7
Entre as atividades realizadas estão a análise
crítica dos resultados de segurança e requisitos legais; o acompanhamento dos resultados
das taxas de frequência e gravidade; o monitoramento da marcação e realização de exames
periódicos; e envolvimento e conscientização
das áreas envolvidas neste processo, realizando planos de ação para adequações quando
necessário. Atualmente, a FSFX conta com um
efetivo de 81 colaboradores atuando no SESMT, que atende a 50 empresas contratadas,
com cerca de 4.700 vidas assistidas.
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EXAMES COMPLEMENTARES
CONTRATADAS
EXAMES

2010

2011

2012

Audiometria

12.852

10.521

9.431

Espirometria

5.204

4.039

3.608

Raios-x

5.315

4.141

3.881

Acuidade visual

7.590

7.284

6.103

Laboratório

30.193

30.661

27.512

Total

61.154

56.646

50.535

EXAMES OCUPACIONAIS
CONTRATADAS
EXAMES

2010

2011

2012

Admissionais

4.358

2.514

1.601

Demissionais

1.567

1.507

1.677

Especial

669

815

719

Mudança de função

1.604

875

1.249

Retorno ao trabalho

229

285

289

Periódicos

6.475

7.230

6.952

Licenças Médicas

7.391

9.361

7.085

Total

22.293

22.587

19.572
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Unidade de
Saúde Ocupacional
A FSFX inaugurou a sua mais nova unidade
em 2012, no local que antes era usado como
depósito de materiais. O prédio da agora Unidade de Saúde Ocupacional FSFX, totalmente
revitalizado, chega para atender a empresas de
quaisquer segmentos, independentemente do
tamanho ou do número de empregados, expandindo a atuação da Fundação no mercado.
São ofertados serviços de saúde ocupacional,
exames admissional, demissional, audiometria,
espirometria e acuidade visual, além de treinamentos de segurança do trabalho e medicina
ocupacional.

A localização no bairro Bom Retiro, em frente à Unidade II do Hospital Márcio Cunha, é
outro diferencial da unidade, por facilitar aos
clientes a realização dos exames necessários
no hospital. O investimento no cuidado e no
bem-estar do colaborador, ao preservar a
integridade física e a qualidade de vida dele,
ressalta o direcionamento do Ministério do
Trabalho para que toda empresa coloque em
prática o seu Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO), seja de forma própria ou terceirizada.
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Novos serviços
e contratos
Em 2012, a oferta de serviços à Usiminas também foi ampliada com novos produtos, levando a qualidade do trabalho da FSFX a outras
empresas do grupo. Em Cubatão, o local que
abrigará os serviços de saúde ocupacional passou por reformas. A implantação do novo serviço contempla ainda a construção de setor
para raios X, que atende colaboradores Usiminas e terceiros. No total, 20 novos contratos
foram formalizados com a Usina de Ipatinga,
Usina de Cubatão, Mineração Usiminas, Previdência Usiminas, Usiminas Mecânica, Automotiva Usiminas e Soluções Usiminas, com um
efetivo de 120 colaboradores assistindo a mais
de 48 mil vidas.
Maria G. da Costa Carvalho - Técnico em Enfermagem do Trabalho

O Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente não mede esforços na
busca de novos horizontes para ampliar os negócios da FSFX. A Fundação iniciou também a prestação se serviços de saúde ocupacional e de segurança do trabalho para a siderúrgica Aperam South
%QIVMGE HMWTSRMFMPM^ERHS YQ IJIXMZS HI  TVS½WWMSREMW PSXEHSW RE TPERXE MRHYWXVMEP HE TVzTVME
empresa, em Timóteo (MG).

Nº DE VIDAS ASSISTIDAS
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CONTRATOS

EFETIVO FSFX

APERAM

EMPRESAS
CONTRATADAS

TOTAL DE VIDAS
ASSISTIDAS

Serviços de Saúde
Ocupacional e Segurança
do Trabalho

31

2.386

2.525

4.911
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FATOS E PERSPECTIVAS

O ano de 2012 para o Serviço de Segurança
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX deixa como lições a perseveVERpETEVEQERXIVEp~IWIWXVEXqKMGEWI½GE^IW
com baixo custo e a experiência para encarar
SHIWE½SHIKVERHITSVXIRSWTVz\MQSWERSW
A começar pela tarefa de alavancar o resultado operacional da superintendência. Com
YQ VIWYPXEHS HI 6  QMP   EFEM\S
da meta estipulada para o período, a unidade fechou o ano com uma variação negativa
HI6QMP%FYWGETSVRSZSWGSRXVEXSW
e pela expansão dos já existentes, aliada ao
crescimento dos trabalhos desenvolvidos pela
nova Unidade de Saúde Ocupacional, são boas
perspectivas vislumbradas para 2013.
Em relação ao trabalho de promoção da segurança e prevenção de acidentes nas várias
áreas de atuação, diversos esforços foram
IQTVIIRHMHSWTIPSWTVS½WWMSREMWHEWYTIVMRtendência para o alcance desses objetivos. As
ações de prevenção foram aprimoradas, com
JSGSRETVIWIRpEHSTVS½WWMSREPHIWIKYVERpE
na área, na conscientização dos trabalhadores
e na redução das taxas de frequência e gravidade dos acidentes.
Dentre as ações realizadas em 2012, destacam-se os trabalhos de Diagnose de Saúde e
Segurança, as Auditorias Internas de Terceiros,
Inspeções de Segurança Semanal e Avaliativa
GSQ*SGS 'LIGO0MWXHI:IVM½GEpnS VIYRM~IW
seminários e formação de grupos de trabalho.
Outra atuação relevante foi do serviço de Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional,

A busca por novos contratos e
pela expansão dos já existentes,
aliada ao crescimento dos trabalhos
desenvolvidos pela nova Unidade
de Saúde Ocupacional, são boas
perspectivas vislumbradas para 2013
que consiste no trabalho de grupos de técnicos e engenheiros de segurança in loco, à
disposição das empresas contratadas a qualUYIVXIQTS E½QHIEZEPMEV EREPMWEVIWYKIVMV
melhorias nas áreas.
9Q HSW VI¾I\SW HIWWI GSRNYRXS HI FSEW
ações está no Índice de Práticas Seguras. No
ano em questão, a média geral foi de 95,85%,
GPEWWM½GEHSGSQSYQVIWYPXEHS±1YMXS&SQ²
de acordo com o procedimento de práticas
seguras da Usiminas e com a legislação vigente. O registro geral de acidentes típicos também reduziu no último ano, de 25 para 22.
Quanto ao número de treinamentos realizados na Usina de Ipatinga para empregados
terceiros, em 2012, foi atingida a marca de
575.404 horas/homens, investida em informações de segurança e conscientização da responsabilidade de cada um na prevenção de
acidentes para todas as gerências. Tudo isso
porque a FSFX acredita na presença do pro½WWMSREPRSEQFMIRXIHIXVEFEPLSGSQSJSVQE
de fortalecer a parceria entre as equipes de
segurança e as empresas contratadas, tornando a prestação de serviços mais acessível a todos os níveis hierárquicos.

147

7)+96%2e%(386%&%0,37%Ï()3'94%'-32%0)1)-3%1&-)28)

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Compromisso com
a saúde e a segurança
As ações do Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente marcam
presença no dia a dia dos colaboradores, sejam eles diretos ou terceiros, assistidos por meio da
realização e participação em eventos e do desenvolvimento de campanhas educativas.

TERCEIROS
SEMANA DE SAÚDE
E SEGURANÇA
Os prestadores de serviços na Usina de IpaXMRKE ½GEVEQ PMKEHSW RSW GYMHEHSW GSQ E
segurança e saúde. Visando a prevenção e
redução de acidentes e o fortalecimento do
relacionamento com as empresas contratadas, a Semana de Saúde e Segurança buscou
148

conscientizar os colaboradores indiretos que
participam do dia a dia das empresas Usiminas.
Além de palestras de conscientização, treinamentos e peça teatral, que entre outros temas abordaram a ergonomia e como transitar
corretamente de bicicleta, os colaboradores
puderam medir a pressão, pesar e calcular o
Índice de Massa Corporal (IMC) e fazer teste
de glicemia.
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COLABORADORES FSFX
PARTICIPAÇÃO NO
WORKSHOP DA ABM
O 4º Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional promovido pela Associação Brasileira
de Metalurgia (ABM), em junho, e que teve
GSQS TEVGIMVE E 9WMWEHI VIYRMY TVS½WWMSnais que buscam melhorar cada vez mais a
segurança em seus processos. Colaboradores
do Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX participaram de palestras, exibições em estande,
discussões nas mesas-redondas, juntamente
com outros 500 participantes.
No estande da FSFX foram apresentados os
serviços prestados que se relacionam a higiene e medicina do trabalho. Uma oportunidade
para mostrar a potenciais clientes as etapas do
trabalho ocupacional, que são a antecipação
I MHIRXM½GEpnS HS VMWGS I EZEPMEpnS GSQ MQplantação de mecanismos corretivos ou prevencionistas.

SIPAT 2012
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) apresentou o tema “A
prevenção de acidentes de trabalho começa
em casa – De bem com a vida, de bem com
o trabalho!”. Uma extensa programação com
palestras, teatros, ações interativas, sorteio de
brindes e show com o humorista Sô Zé envolveu os colaboradores das Unidades I, II e de
Oncologia do Hospital Márcio Cunha, da Usisaúde, do Centro de Odontologia Integrada,
do Colégio São Francisco Xavier e do Serviço
de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente que atuam na Usina de Ipatinga.
A proposta da Semana foi estender as boas
práticas de segurança e os cuidados com a saúde para além do ambiente de trabalho, para a
família, seja na empresa, no trânsito, na rua ou
em casa, chamando a atenção aos riscos e às
formas de evitá-los sempre. Para tanto, as palestras abordaram assuntos como “Acidentes
com perfurocortantes e projeção de material
149
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biológico”, “O uso do telefone celular no trânsito”, “Relacionamento interpessoal no trabalho”, “Ergonomia”, “Neuralgia do trigêmio” e
“Regras de ouro no trânsito”.

e detecção precoce de doenças nos trabalhadores. Por meio dele, o médico pode avaliar
o estado de saúde do colaborador como um
XSHS ZMWERHS MHIRXM½GEV TSWWuZIMW EPXIVEp~IW
relacionadas ou não com a atividade laborativa
e/ou com o ambiente de trabalho.

CAMPANHA SOBRE
EXAME PERIÓDICO
SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Com o slogan “Não falte com sua saúde”, a
FSFX reforçou em seus canais de comunicação
interna a importância da realização do exame
periódico. A ação teve o objetivo de conscientizar os colaboradores a comparecerem sempre que forem chamados, reduzindo os índices
de falta. O exame é uma exigência legal, segundo a Norma Regulamentadora 7, e uma das
principais medidas para promoção de saúde
150

De olho na conscientização de seus colaboradores para o bom uso dos recursos naturais, a
equipe de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente lançou, em junho,
a Semana do Meio Ambiente FSFX, com o
tema "Mude o mundo com uma boa ideia!"
A proposta foi um convite para que as pessoas repensem, reutilizem e reciclem antigos e
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maus hábitos por ideias que contribuam com
a preservação da natureza. As ações da Semana aconteceram em diversas unidades da
*7*<GSQS½GMREHI%VXIVETMEIQUYISWGSlaboradores aprenderam a customizar sacolas
VIXSVRjZIMWGSQ¾SVIWHIJIPXVS
Na abertura, houve o plantio simbólico de
uma muda de mogno no CSFX, com alunos
do 4º ano. A programação contou ainda com
distribuição de cartilhas com dicas de reutilização de materiais para receitas de cozinha e
para produtos de limpeza ecológicos, exibição
HI ½PQIW GYVXEQIXVEKIQ I HSGYQIRXjVMSW
e a presença do grupo Se Toque, mostrando

Alunos do 4º ano realizaram
o plantio simbólico de uma
muda de mogno no pátio
do Colégio com o diretor
executivo da FSFX, Luís
Márcio Araújo Ramos

o trabalho com bolsas feitas de banners recicláveis doados pela própria FSFX. Além disso,
houve a premiação do concurso de desenho
TEVESW½PLSWHIGSPEFSVEHSVIWIRXVIHSMWI
12 anos que mostraram arte e consciência
com lápis e papel durante o mês de maio, a
TEVXMVHSXIQE 4MRXEVYQQYRHSRSZSIWXj
em nossas mãos."

151

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

5HVSRQVDELOLGDGH
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Voluntários do grupo Doutores do Riso na Unidade de Oncologia do HMC
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Parcerias
que abrem
oportunidades
Houve um tempo em que as empresas se
comportavam como sistemas fechados e tal
funcionamento hermético era considerado
por muitos a chave para a produtividade. Essa
visão talvez tenha demonstrado alguma coerência no passado remoto, entretanto faz-se
ultrapassada e incompatível com o período
histórico atual que exibe um quadro de intensa mobilidade das populações, seja nos planos
locais, regionais ou globais. Como dizer, por
exemplo, que o problema do outro não afeta
a Fundação, se ela está interligada a esse “desconhecido íntimo” por meio de um Sistema
ÏRMGSHI7EHI HEWVIHIWWSGMEMWHEMRXIVRIX
da ampliação dos transportes e das comunicações em geral. Negar tal integração é, no
mínimo, desconhecer o campo de atuação da
instituição.
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A FSFX nasceu a partir de uma noção de trabalho conjunto e compartilhado. Em suas bases de
responsabilidade social, projeta suas ações no território local com consequências globais. Portanto,
como uma organização aberta e permeável aos vínculos sociais, estabelece inúmeras parcerias num
trabalho em rede que fortalece o espírito solidário, essência de sua marca.

TESTE DA ORELHINHA
PELO SUS
Desde agosto, o HMC passou a oferecer, tamFqQTIPS7MWXIQEÏRMGSHI7EHI SI\EQI
de Emissões Otoacústicas Evocadas, popularmente conhecido como “teste da orelhinha”.
A parceria com o Governo do Estado disponibiliza 470 vagas pelo SUS, todos os meses, para
crianças nascidas nos hospitais dos municípios
de Caratinga, Ipatinga, Timóteo e Inhapim. O
teste da orelhinha não fura, não machuca, não
provoca dor e deve ser feito nos bebês do
quinto ao trigésimo dia de vida. Por meio dele,
é possível detectar se a criança tem algum tipo
de perda auditiva desde o nascimento.

470 novos atendimentos
pelo SUS por mês. Com o
aumento da demanda, o HMC
passou de 90 atendimentos
(convênio) para uma média
560 atendimentos por mês
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DISCUSSÕES SOBRE
A SAÚDE NO VALE DO AÇO
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%WHM½GYPHEHIWREWEHITFPMGEHEVIKMnSIE
consequente superlotação do Pronto-Socorro
do Hospital Márcio Cunha, em 2012, pautaram
as discussões sobre a saúde no Vale do Aço.
As diretorias da FSFX e do Hospital Márcio
Cunha participaram ativamente de diversas
reuniões em Ipatinga, com o Ministério Público
de Minas Gerais, a Superintendência Regional
de Saúde e representantes de municípios da
região metropolitana. Na Secretaria Estadual
HI7EHIEWMXYEpnSEXYEPHSLSWTMXEPIEWHM½culdades enfrentadas pela instituição também
pontuaram as discussões com representantes
do Estado.

Por meio dos governos Estadual e
Federal, o HMC recebeu mais de
R$ 16 milhões em investimentos
para atendimento ao SUS,
reconhecimento do poder público ao
esforço do HMC para garantir uma
boa assistência prestada à região

Além disso, o bom diálogo da FSFX com o
poder público alavanca novas possibilidades ao
HMC para manter a qualidade na assistência
de alta complexidade aos usuários do SUS. Por
meio de recursos do Governo do Estado, a
instituição recebeu incentivos para aquisição
de novos equipamentos de ressonância, tomógrafo e para o custeio de novos leitos de UTI,
EPqQ HI ETSVXI ½RERGIMVS GSQTPIQIRXEV HI
custeio das equipes de Urgência e Emergência

dos hospitais que compõem a Rede de Resposta Hospitalar e Urgências e Emergências
das Macrorregiões do Estado de Minas Gerais.
(S+SZIVRS*IHIVEP S,1'½VQSYGSRZsnios com o Ministério da Saúde relativos ao
Projeto Cegonha e à aquisição do novo Acelerador Linear para a Unidade de Oncologia. No
XSXEPIWXnSWIRHSEPSGEHSW6

FINALIDADE DO RECURSO

VALOR

ORIGEM DO RECURSO

Ressonância Magnética e outros

R$ 3.809.720,36

Governo do Estado

Tomógrafo

R$ 1.311.183,14

Governo do Estado

Sistema de Urgência

R$ 7.800.000,00

Governo do Estado

Leitos de UTI

R$ 2.494.742,88

Governo do Estado

Acelerador Linear

R$ 4.000.000,00

Ministério da Saúde

Rede Cegonha

R$ 1.365.708,00

Ministério da Saúde

TOTAL

R$ 20.781.354,38
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Responsabilidade
social com a saúde

A Fundação São Francisco Xavier preza pela
responsabilidade em cada atitude que valorize
a vida de seus clientes. A prática, aqui, é de uma
relação acolhedora e humanizada nos seus
mais diversos projetos, adotando sempre uma
postura cidadã. Por isso, a cada ano, o Hospital
1jVGMS 'YRLE VIJSVpE WIY TETIP ½PERXVzTMGS
na assistência a pacientes de 35 municípios da
macrorregião Leste de Minas Gerais pelo SisXIQEÏRMGSHI7EHI 797 )QQIWQS
enfrentando a crise em hospitais no Vale do
Aço, esse comportamento não foi diferente.

NÚMEROS SUS
Sessões de Hemodiálise

32.501

Internações

20.573*

Atendimentos no Centro Obstétrico

2.520

Partos

4.598

Cirurgias

6.943

Transplantes

31

*SRXI7MWXIQE8EF[MR¯7MWXIQEHIWYTSVXIREGMSREPTEVE
tabulação e tratamento dos dados do SUS
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SE TOQUE DE CASA NOVA
O Grupo Se Toque ganhou casa nova para receber pacientes oncológicos do Vale do Aço e cidades
vizinhas que necessitam de auxílio. O imóvel, doado pela Usiminas, foi totalmente reformado em
parceria com a FSFX.
'VMEHSLjHI^ERSWS7I8SUYIqYQEIRXMHEHIWIQ½RWPYGVEXMZSWUYIEXYERETVIZIRpnSHSGlRGIV
principalmente no diagnóstico ao câncer de mama, atraindo muitos voluntários, colaboradores e
parceiros, entre eles o Hospital Márcio Cunha. Ao longo do ano, ambas as instituições promovem
ações conjuntas de orientação e estímulo à detecção precoce da doença no Vale do Aço.
Além disso, o Se Toque acolhe, em média, a 24 pacientes e acompanhantes carentes, por mês, das
diversas cidades do Leste de Minas Gerais que passam por tratamento na Unidade de Oncologia
HS,SWTMXEP1jVGMS'YRLEIRnSXsQSRHI½GEV2ERSZEGEWEHSKVYTSSWMRXIVRSWIWIYWEGSQTERLERXIWGSRXEQGSQHSVQMXzVMSEPMQIRXEpnSIEMRHEVIEPM^EQS½GMREWIXVEFEPLSWQERYEMW
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Nathália de Oliveira Santa Bárbara Matos - Supervisora de estágio do Curso de Análises Clínicas

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE
A Fundação São Francisco Xavier, por meio
de suas unidades de negócio, participou do
lançamento da Campanha da Fraternidade
2012 em Timóteo. Promovido pela Pastoral
da Saúde da cidade, o evento tratou o tema
da campanha, “Fraternidade e Saúde Pública”,
e ofereceu shows e apresentações culturais
à população. Cerca de mil pessoas passaram
pela praça para conferir o evento.

PROJETO CIDADANIA
NO SHOPPING
A FSFX também marcou presença em mais
uma edição do Projeto Cidadania do Shopping do Vale. Alunos dos cursos de Enfermagem e Análises Clínicas do CSFX Técnico reali-

zaram aferição de pressão, cálculo de índice de
massa corporal (IMC) e exame de glicemia. Já
SW TVS½WWMSREMW HE 9RMHEHI HI ,IQSXIVETME
do HMC mostraram a importância da doação
de sangue, com distribuição de material informativo.

OUTUBRO ROSA
Em outubro, a Usisaúde e o Hospital Márcio
Cunha aderiram a iniciativa da Associação de
Assistência às Pessoas com Câncer (AAPEC)
no Vale do Aço e iluminaram a fachada da
Unidade de Oncologia com um charme todo
especial, como parte da campanha Outubro
Rosa. Espalhada em todo o mundo, a Outubro
Rosa tem como objetivo divulgar, esclarecer,
sensibilizar e incentivar a população feminina
na faixa etária acima de 40 anos a realizar os
exames de detecção precoce do câncer de
mama, chamando atenção para a prevenção.
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Durante o inverno,
foram mais de
instituições sociais de diversas
regiões beneficiadas com
peças
arrecadadas

300

94 mil

DIA V
Promovido pela Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg), mais de 41
entidades assistenciais do Vale do Aço foram
FIRI½GMEHEWGSQS(ME: GSQETEVXMGMTEpnS
dos voluntários da Usiminas e da Fundação São
Francisco Xavier. Em sua 12ª
edição, mais de 1.500 voluntários, entre parceiros, empregaMais de
dos e seus familiares, participaentidades beneficiadas,
com a participação de
ram de ações nos municípios
de Ipatinga, Coronel Fabriciano
parceiros
e Santana do Paraíso. As atividades realizadas foram ligadas
a saúde, recreação e interação
com idosos e prestação de serviços de pintura, limpeza, manutenção elétrica
e mecânica.

41

1.500
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CAMPANHA DO AGASALHO
E NATAL SOLIDÁRIO
A Fundação, em parceria com as empresas
Usiminas, ajudou a aquecer o inverno e a alegrar o Natal de centenas de pessoas. Na Campanha do Agasalho, foram contabilizadas 94
mil peças, entre vestuários, lençóis, cobertores
e sapatos, direcionados a quem mais precisava
em mais de 300 entidades sociais de diversas
regiões, na época mais fria do ano. No Natal
Solidário, as doações de roupas, brinquedos e
alimentos da FSFX e das empresas Usiminas
em Ipatinga somaram 48.727 itens, que bene½GMEVEQETVS\MQEHEQIRXITIWWSEWI
entidades do Vale do Aço.

FSFX - RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ações
socioeducativas
Diversas foram as ações e campanhas empreendidas que levaram muita informação e até
diversão ao público, complementando os trabalhos assistenciais realizados no hospital. Con½VEEPKYRWI\IQTPSW

PARTO NORMAL:
A OPÇÃO NATURAL

EU DOO SANGUE,
DOE VOCÊ TAMBÉM

A campanha lançada pelo Hospital Márcio
Cunha e a Usisaúde ressaltou a importância
do parto normal, ao mostrar as inúmeras vantagens para a mãe e para o bebê, como menor
risco de hemorragia e infecção, recuperação
mais rápida, retorno da estética corporal em
menor tempo, menos dor no pós-parto e facilidade para a descida do leite. O contato mais
VjTMHSIRXVIQnII½PLSqSYXVEZERXEKIQ4SV
isso deve ser sempre preferido.

Usiminas e FSFX reforçaram a parceria na
campanha para sensibilizar moradores do Vale
do Aço a se tornarem doadores voluntários e
ajudarem a regularizar os estoques do banco
de sangue do HMC, principalmente nos períoHSWQEMWGVuXMGSWGSQSEWJIWXEWHI½QHIERS
e carnaval. Realizada em janeiro, a campanha
teve resultados positivos, alcançando a marca
de 828 doadores naquele mês - um aumento
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de 29% em relação ao mês anterior. Os dados
foram também satisfatórios se comparados ao
mesmo período de 2011, quando foram computados 713 doadores.

Alcance de

828 doadores
29%

em janeiro, um aumento
de
em relação
ao mês anterior

DIA MUNDIAL DO RIM
Em parceria com a Sociedade Brasileira de
Nefrologia, o nefrologista Eberaldo Severiano
Domingos ministrou palestra na Prefeitura de
-TEXMRKETEVEQEMWHITVS½WWMSREMWHEVIHI
pública de saúde, entre médicos, enfermeiros,
TWMGzPSKSW RYXVMGMSRMWXEW ½WMSXIVETIYXEWIEWsistentes sociais, com o objetivo de levar informações sobre a prevenção de doenças renais
no Dia Mundial do Rim. A data também foi
QEVGEHE TIPE HMWXVMFYMpnS HI TER¾IXSW I VIpasse de orientações aos colaboradores e aos
acompanhantes dos pacientes que são submetidos a tratamentos de diálise no HMC.

PREVENÇÃO À
INFECÇÃO HOSPITALAR
No Dia Nacional do Combate à Infecção
Hospitalar, intervenções teatrais chamaram a
atenção dos colaboradores das unidades do
HMC, com muito bom humor, para a importância do simples gesto de lavar as mãos, como
principal ação de prevenção contra a infecção
hospitalar. Palestras sobre infecção hospitalar
e aleitamento materno também completaram
as ações na data.
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DIA NACIONAL DE
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
E TECIDOS
Em comemoração da data, o HMC realizou
ações para esclarecer dúvidas e levar informação aos colaboradores. Houve distribuição de
material informativo e apresentações do grupo
de teatro dos colaboradores da FSFX, com a
peça A Escolinha do Chaves. Os participantes
também assistiram a vídeos com depoimentos
de vida pós-transplante e de pacientes que esperam uma chance.

I SEMINÁRIO DE
SAÚDE DA MULHER
Celebrado no Dia Mundial de Combate à
Aids, o Seminário, promovido pelo HMC, contou com palestras que abordaram assuntos
como cuidados com a saúde e a prevenção
de doenças, a realidade de DSTs e do HIV na
região, o apoio do trabalho voluntário em ambiente hospitalar, como as doulas, e a assistência à mulher antes e após o parto.

SEMINÁRIO MINEIRO DE
HUMANIZAÇÃO E PASTORAL
DA SAÚDE
A FSFX e a Pastoral da Saúde promoveram a
28ª edição do Seminário Mineiro de Humanização e Pastoral da Saúde, nos dias 27 e 28
de outubro, no Teatro Zélia Olguin. Com o
tema “Que a saúde se difunda sobre a Terra”,
a programação do evento incluiu palestras com
TVS½WWMSREMW HS ,SWTMXEP 1jVGMS 'YRLE EYXSridades religiosas da Diocese de Itabira - Cel.
Fabriciano e convidados.
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HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA
O contexto da oncologia envolve grande desgaste emocional, visto que as pessoas, tanto pacientes
quanto acompanhantes, permanecem por muito tempo dentro da instituição, vivenciando, muitas
vezes, tensões, medos e estresse. Para amenizar tais sentimentos, o Hospital Márcio Cunha busca
promover atividades prazerosas, agradáveis e relaxantes a todos que ali se fazem presentes. A criação do Grupo de Voluntários de Humanização (GVH) da Unidade de Oncologia já conta com 11
colaboradores, sempre dispostos a levar carinho e alegria a quem mais precisa. Além disso, o apoio
da Pastoral da Saúde, por meio do Serviço Social, contribui com essa proposta.

PRIMAVERA
NA ONCOLOGIA

QUEM É AMIGO,
DÁ UM TOQUE

Na chegada da estação das
¾SVIW TEGMIRXIW I EGSQTEnhantes tiveram a oportunidade de realizar trabalhos manuais de Arteterapia, aliviando
o desgaste físico e emocional.
3W TEVXMGMTERXIW ½^IVEQ YQ
girassol de tecido e um colar
de barbante colorido feito com
tricô de mão. Além das peças
confeccionadas, cada um levou
TEVE GEWE YQE QYHE HI ¾SV
plantada pelos colaboradores
das equipes de Higienização e
Manutenção da FSFX.

O slogan acima e a presença
divertida do mascote Sr. Testículo no Hospital Márcio Cunha
deram o tom bem-humorado
e informativo sobre a relevância do exame de próstata na 1ª
Campanha de Prevenção do
Câncer Masculino, uma iniciativa da Associação de Assistência a Pessoas com Câncer (Aapec), no Dia Mundial contra o
Câncer. A data na Unidade de
Oncologia também contou
com a visita do Buzão da Alegria, o grupo de voluntários da
empresa Univale que levou diversão a pacientes que passam
por tratamento oncológico e
acompanhantes, com apresentações de teatro e brincadeiras.

“Aqui ficamos felizes, e
essa sensação boa ajuda
até a aumentar a nossa
imunidade.”
Nalda Lopes Carvalho,
paciente

CONFRATERNIZAÇÃO
NA ONCOLOGIA
Em dezembro, a Unidade
de Oncologia do HMC
reuniu pacientes, acompanhantes e colaboradores
na Confraternização de
Natal. O encontro contou com apresentação do
'SVEP *7*< S½GMREW HI
artesanato, distribuição de
brindes e salão de beleza,
contribuindo no tratamento de recuperação da patologia, na promoção da
qualidade de vida e na elevação da autoestima dos
pacientes.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

CSFX em parceria
com a comunidade

351

bolsas filantrópicas

De todos os instrumentos legais ou tácitos,
formais ou informais empregados na luta pela
justiça social, a educação é, de longe, o mais
contundente e mais produtivo. Nenhuma outra arma contra as desigualdades sociais se
mostrou tão poderosa quanto a educação. Ao
conceder bolsas de estudos no Colégio São
Francisco Xavier a alunos de comunidades
carentes, a Fundação cria oportunidades para
transformar vidas e emancipar cidadãos. Com
ensino de qualidade, esses jovens se nivelam
aos alunos das melhores escolas particulares
da região e se tornam competitivos em vesti-

bulares, concursos públicos e processos seletivos de empresas particulares. A partir dessa
formação, mudam as condições individuais e
de suas famílias, mas também adquirem autoestima e autonomia para cumprirem seus deveres e usufruírem de seus direitos na sociedade. Cada estudante carente que conclui seus
estudos no CSFX representa a consolidação
dos valores máximos que sustentam nossa insXMXYMpnSVIWTSRWEFMPMHEHIGSQHIWIRZSPZMQIRto humano e compromisso de promover o
equilíbrio social.

QUADRO DE BOLSAS DE ESTUDO NO CSFX - ANO 2012
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BOLSA
FILANTROPIA

BOLSA FSFX

BOLSA USIMINAS

BOLSA USIMINAS
MECÂNICA

Ensino Regular

320

10

419

45

Cursos Técnicos

31

23

26

34
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PARCERIA EM
SANTANA DO PARAÍSO
De acordo com dados do Instituto Brasileiro
HI+ISKVE½EI)WXEXuWXMGE -&+) VIPEXMZSWES
Censo realizado em 2010, a cidade de Santana
do Paraíso foi a que mais cresceu em nível populacional na Região Metropolitana do Vale do
Aço, saltando de 18.155 moradores em 2000
para 27.258 moradores em 2010 (50,1%).
Com o objetivo de melhorar a qualidade do
ensino na escola pública de nível infantil e fundamental nesta localidade que tanto cresce, o
CSFX, a Prefeitura do Município e o Instituto
Camargo Corrêa uniram-se em parceria para
implantar na cidade o Projeto Educação em
6IHI *SVQEpnS 'SRXMRYEHE I -RSZEpnS RE
Rede Municipal de Santana do Paraíso.
3W TVS½WWMSREMW HS '7*< EWWYQMVEQ E VIWponsabilidade de oferecer formação a 170

A parceria possibilitou ao
Colégio a capacitação de 170
professores e pedagogos, além de
colaboradores administrativos da
rede pública do município

professores e pedagogos, além de colaboradores administrativos que atuam na Rede Municipal. Com uma carga horária de 84 horas
presenciais, a capacitação contou com palesXVEW S½GMREW XVEFEPLSW IQ KVYTSW I WIQMRjrios, oferecendo aos educadores oportunidades de melhorias e inovações da prática em
WEPE HI EYPE GSQ S SFNIXMZS ½REP HI KEVERXMV
que as crianças e os adolescentes gostem, frequentem e, de fato, aprendam nas instituições
de ensino.

RESPONSABILIDADE DO CSFX TÉCNICO
A atuação do CSFX Técnico na comunidade com os alunos dos Cursos Técnicos de Análises Clínicas, Enfermagem e Mecânica mostra que o compromisso do ensino ministrado vai além das salas
de aula.

Dia da Saúde Prefeitura de Ipatinga

200 atendimentos

Projeto Cidadania 2012

1000 atendimentos

Ação Social FSFX em Timóteo

300 atendimentos

Ação Social Polícia Militar

300 atendimentos

Ação Social Cel. Fabriciano

200 atendimentos

Festa da Família CSFX

200 atendimentos

%pnS7SGMEP4EVzUYME7EKVEHS'SVEpnSHI.IWYW

150 atendimentos

Expo Usipa 2012

800 atendimentos

Cebus Usipa 2012

200 atendimentos

Ação Social Fórum Ipatinga

150 atendimentos

Feira do Livro 2012

200 atendimentos

Ação Social Timóteo Igreja Evangélica

150 atendimentos
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Responsabilidade
com o bem-estar
A miséria é tão preocupante quanto a obesidade, o sedentarismo e o estresse, primos
primeiros e causadores da maioria dos males psicossomáticos que atingem a população
mundial. Diante dessa constatação, as instituições e as pessoas devem literalmente se
mobilizar para derrotar os inimigos visíveis e
invisíveis do bem-estar. É vital que as pessoas se exercitem, tenham dietas equilibradas e
também possam destinar parte do seu tempo
ocioso voltado para práticas meditativas, artísticas ou de lazer criativo. A FSFX fomenta
diversas atividades que estimulam em seus colaboradores a mudança de atitude, no sentido
de viverem com o máximo de energia e em
boa forma física. Assim, seremos uma instituição promotora de saúde e não cuidadora das
enfermidades. Na FSFX, qualidade de vida é
responsabilidade de todos.

FUTEBOL NA USIPA
Como incentivo à prática esportiva e aos hábitos de vida mais saudáveis, a Usisaúde patrocinou a equipe de futebol Sub-17 da Usipa no
Campeonato Mineiro Juvenil. Depois de quatro temporadas sem participar do campeonato estadual, o time estreou em maio de 2012.
39WMWEHI9WMTE½GSYIQPYKEV GSQ
pontos.
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MARATONAS DE REVEZAMENTO
Por iniciativa do programa Atitude rima com
Saúde, em setembro, 22 atletas da Soluções
Usiminas e da Usina de Cubatão também foram apoiados pela Usisaúde para participação
na 20ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento Masculino, de São Paulo. A Usisaúde
também incentivou a participação de oito colaboradores da Usiminas na Maratona de ReZI^EQIRXS%]VXSR7IRRE RS%YXzHVSQSHI
Interlagos, em dezembro de 2012. De acordo
com o relato dos participantes, nos dois eventos houve grande integração das equipes por
meio da prática esportiva.

APOIO NA VOLTA
INTERNACIONAL DA PAMPULHA
Mais de 40 colaboradores, atletas da Equipe
Usiminas, percorreram os 19 km da Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte.
Antes da prova, os atletas foram recebidos
com um café da manhã no ponto de concentração Usisaúde, onde também participaram
de sessões de alongamento e atendimento
médico-cardiológico. Enquanto aguardavam o
horário da largada, o espaço deu lugar à interação entre os colaboradores da Sede, de
Ipatinga, Cubatão, Itatiaiuçu e Pouso Alegre. O
presidente da Usiminas, Julián Eguren, também
fez questão de marcar presença na equipe.
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Com o apoio da Usisaúde, colaboradores da
Equipe Usiminas participaram da 14a Volta
Internacional da Pampulha
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EXPO USIPA
Pelo segundo ano consecutivo, a FSFX participou da Expo Usipa, de 25 a 28 de julho. Com
o tema “Responsabilidade Social faz parte da
Nossa Essência”, a Fundação apresentou seu
novo portfólio de serviços por meio das unidades de negócio e alguns dos seus parceiros
sociais, como a Associação dos Portadores de
-RWY½GMsRGME 6IREP HS:EPI HS %pS %TMVZE 
Associação dos Doentes Renais Transplantados (Adort), Associação de Assistência às Pessoas com Câncer (Aapec), Grupo Se Toque –
de apoio ao paciente oncológico – e o Criança
'VMEV GSQS½GMREHIHIWIRLSWTEVEGVMERpEW
Prestigiar as entidades e grupos sociais que já
fazem parte do cotidiano de suas unidades de
negócio reforça ainda mais a parceria da instituição com a comunidade do Vale do Aço, por
meio de práticas sustentáveis e do compromisso social que lhe é histórico.
No Espaço Saúde, alunos do CSFX Técnico
realizaram aferição de pressão arterial, cálculo de índice de massa corporal e exame de
glicemia. Além disso, o Coral FSFX e o grupo
de voluntários da Unidade de Oncologia, com
teatro de fantoches, completaram com maestria as atrações do Espaço Cultural FSFX, no
próprio estande.

Em 2012, a responsabilidade social da FSFX foi apresentada
por meio do trabalho realizado em parceria com entidades e
no atendimento no Espaço Saúde. Em quatro dias de evento,
foram mais de 800 pessoas assistidas
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COI E USISAÚDE NA
SEMANA DA SAÚDE USIMINAS

Ilda Santana Ribeiro, Grasiele Silva Amaral e
Hercília Godoy R. Oliveira, Técnicas em Saúde Bucal

É sempre bom lembrar a importância de ter e,
principalmente, manter uma boa saúde bucal.
Na Semana da Saúde Usiminas, realizada em
abril, a equipe de técnicas em Saúde Bucal do
Centro de Odontologia Integrada e a equipe de
Promoção da Saúde da Usisaúde transmitiram
diversas dicas para os visitantes no estande da
unidade. Muitos colaboradores que por lá passaram aprenderam sobre a necessidade de visitar o dentista a cada seis meses, mesmo não
sentindo dor. Além disso, ouviram dicas sobre
alimentação saudável e divulgação dos projetos
do programa Atitude rima com Saúde.
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5HVXOWDGRV
)LQDQFHLURV
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Nagai Moreira Gandra, Aquiles Lopes Correa e Thiago Lucas Novais Caldeira
Analistas Financeiro de Planejamento e Controle FSFX
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RESULTADOS FINANCEIROS

Finanças
Em 2012, a Fundação São Francisco Xavier
obteve o Resultado Operacional de R$ 20,2
MM, Resultado Líquido de R$ 31,1 MM e
Ebitda de R$ 28,8 MM.
As performances desses resultados no período de 2009 a 2012 estão
HIQSRWXVEHEWRSWKVj½GSWEWIKYMV

RESULTADO OPERACIONAL

Milhões

Resultado Operacional

Linear (Resultado Operacional)

R$ 35
R$ 30
R$ 25
R$ 20
R$ 15
R$ 10
R$ 5

13,1

28,6

17,9

20,2

2009

2010

2011

2012

R$ 0
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RESULTADO LÍQUIDO

Milhões

Resultado Líquido

Linear (Resultado Líquido)

R$ 40
R$ 35
R$ 30
R$ 25
R$ 20
R$ 15
R$ 10

19,2

36,9

30,2

31,1

2009

2010

2011

2012

19,4

36,7

27,2

28,8

2009

2010

2011

2012

R$ 5
R$ 0

RESULTADO EBITDA

Milhões

Ebitda

Linear (Ebitda)

R$ 40
R$ 35
R$ 30
R$ 25
R$ 20
R$ 15
R$ 10
R$ 5
R$ 0
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
3(IQSRWXVEXMZSHI7YTIVEZMX(I½GMXEFEM\SETVIWIRXEEWVIGIMXEWKIVEHEWSWGYWXSWHSWWIVZMpSW
prestados e a evolução dos resultados entre os anos de 2011 e 2012 com suas variações.

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT/DEFICIT (R$ - milhares)
2011

2012

%
(2012 - 2011)

R$ 409.868

R$ 481.648

17,51%

(-) Custos/Despesas

(R$ 391.973)

(R$ 461.480)

17,73%

= Resultado Operacional

R$ 17.895

R$ 20.169

12,7%

!6IWYPXEHS0uUYMHSRS4IVuSHS

R$ 30.212

R$ 31.109

3,0%

EBITDA

R$ 27.167

R$ 28.800

6,0%

Descrição
 6IGIMXEW3TIVEGMSREMW0uUYMHEW

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL POR UNIDADE DE NEGÓCIO
As unidades de negócio que compõem o Resultado Operacional da FSFX estão descritas na tabela
abaixo. Nota-se que é possível analisar a representatividade de cada unidade juntamente com a
evolução de seus resultados entre 2011 e 2012.
RESULTADO OPERACIONAL FSFX (R$ - milhares)
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Unidades de Negócio

2011

2012

%
(2012 - 2011)

Usisaúde

R$ 11.934

R$ 8.019

-32,8%

HMC

R$ 2.181

R$ 6.572

201,4%

CSFX

(R$ 174)

R$ 1.014

683,0%

COI

R$ 912

R$ 1.134

24,5%

Contratos de Seg./ Med. Ocupacional

R$ 3.043

R$ 3.429

12,7%

FSFX

R$ 17.895

R$ 20.169

12,7%
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ANÁLISE DO RESULTADO
1ERXIRHSSHIWE½SHITSXIRGMEPM^EVVIWYPXEHSW
SERSHI½GSYQEVGEHSTIPEWGETXEp~IW
de novas receitas junto ao mercado, com ênfase
na expansão dos contratos de Saúde Ocupacional, na captação de vidas do Plano de Saúde
e na maximização da capacidade instalada. Neste último aspecto, destacam-se a ampliação dos
horários de atendimento no COI (abertura do
horário noturno), o início dos atendimentos no
Centro Cirúrgico do HMC aos sábados e a ampliação e construção das novas áreas no hospital, como o novo Pronto-Socorro na Unidade I,
o Centro de Diagnóstico por Imagem, 10 novos leitos de UTI, 16 novos leitos internação
e 20 novos consultórios na Unidade II. Também foram fatores relevantes a incorporação
da Unidade de Oncologia, em julho de 2011;
a forte atuação junto ao poder público, com
captações de novos convênios que totalizaram
611WIRHSTEVXIHIWWIXSXEPVIGIFMHS
em 2012 e o restante a receber em 2013; e
o fortalecimento da base orçamentária, com
maior controle e otimização dos recursos utilizados na FSFX.

Todos esses esforços proporcionaram acréscimo no resultado operacional na ordem de
12,7%, quando comparado a 2011. O resultado só não foi maior em virtude do aumento
na taxa de sinistralidade (percentual das receitas com mensalidades que comprometem
o pagamento das despesas médicas) dos planos segurados, passando de 77,44% em 2011
para 81,8% em 2012. Este aumento ocorreu
em razão da grande evolução dos custos
médicos-hospitalares, aumentos dos custos
de materiais, medicamentos e equipamentos
e incorporação de novas tecnologias. Convém
ressaltar que ações estão sendo desenvolvidas
para minimizar esse impacto, tais como a ampliação dos programas de promoção da saúde,
prevenção de doenças e o programa de gerenciamento de doentes crônicos. Em 2012, a
sinistralidade registrada no mercado no terceiVSXVMQIWXVIJSMHI  *SRXI *SGS7EHI
Suplementar - Dezembro 2012).
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%FEM\SWIKYIQEWTVMRGMTEMWEp~IWVIEPM^EHEWTIPEW9RMHEHIWIQ
UNIDADES DE NEGÓCIO / AÇÕES
2012

USISAÚDE

Crescimento da carteira de mercado em 19%, motivado, principalmente, pela criação dos
RSZSWTPERSW)QTVIWEVMEP-RHMZMHYEPI3HSRXSPzKMGSIEMRHEEVIIWXVYXYVEpnSHEIUYMTIHI
vendas e expansão das lojas (inauguração em Timóteo e Centro de Ipatinga);
Investimento no relacionamento com o cliente e em campanhas publicitárias;
 Ampliação dos programas de promoção da saúde, prevenção de doenças e o gerenciamento
de doentes crônicos.

HOSPITAL
MÁRCIO
CUNHA

Atuação focada no recebimento de passivos e criação de novas parcerias com o Governo Estadual e o Ministério da Saúde;
Alto desempenho comercial junto ao mercado;
Avanço nas obras de expansão das Unidades I e II: expansão do Pronto-Socorro, criação
de 16 novos leitos de internação, nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos,
20 consultórios médicos e o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) com capacidade para realizar 10 mil exames de diagnóstico por mês, se concretizando em 2013.

COLÉGIO SÃO
FRANCISCO
XAVIER

Ampliação da oferta de vagas nos Cursos Técnicos em decorrência do convênio firmado
junto ao Governo do Estado (PEP - Programa de Educação Profissional) e autorização
da Secretaria de Estado de Educação para início de novos Cursos a partir de 2013 (Administração, Segurança do Trabalho e Informática);
Implantação da Escola de Esportes, fortalecendo a boa saúde e o bem-estar físico dos
alunos;
Convênio com a PUC Minas para cursos de especialização no CSFX, tais como: Gestão
de Pessoas, Direito Processual, Enfermagem em UTI Neonatal e Pediátrica e Gerenciamento de Projetos;
Assistência técnico-pedagógica ao Sistema Municipal de Educação do município de
Santana do Paraíso.

Início da venda de planos de saúde odontológicos para o mercado;
Ampliação dos atendimentos de procedimentos especiais, tais como ortodontia, implantodontia, entre outros;
CENTRO DE
Implantação da radiologia digital;
ODONTOLOGIA
Incremento dos atendimentos na área interna da Usiminas;
INTEGRADA
Maximização da capacidade produtiva, com ampliação dos atendimentos no período
noturno;
Implantação do convênio Odontologia Empresarial.
Foram formalizados 20 novos contratos de prestação de serviços de Higiene e Saúde
Ocupacional e de Segurança do Trabalho. A Usina de Ipatinga, Usina de Cubatão, MineraCONTRATOS /
ção Usiminas, Previdência Usiminas, Usiminas Mecânica, Automotiva Usiminas, Soluções
SEG. DO
Usiminas, empresas contratadas do Grupo Usiminas, e a Aperam South America foram
TRABALHO,
empresas contratantes destes serviços;
SAÚDE, OCUP. E
Inauguração da Unidade de Saúde Ocupacional da FSFX no bairro Bom Retiro, dispoMEIO AMBIENTE
nibilizando serviços de saúde ocupacional, treinamentos de segurança e medicina do
trabalho ao mercado.
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RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
%W6IGIMXEW3TIVEGMSREMWHE*7*<XSXEPM^EVEQ611½GERHSEWWMQ QEMSVIWUYIEWHI
2011. Esses aumentos devem-se, principalmente, à Saúde Suplementar, em virtude da maior captação de vidas do Plano de Saúde no mercado (19%); reajuste dos planos segurados (8,37%); maior
VIWKEXIHEVIWIVZE½RERGIMVE *YRHSI'SWEHI  HIZMHSESEYQIRXSREWMRMWXVEPMHEHIHSWTPERSW
administrados. Na Assistência Médico-Hospitalar, houve a incorporação da Oncologia em julho de
2011 e novas captações junto ao poder público, conforme já citado na análise do Demonstrativo
de Resultados. Já na Saúde Odontológica, o aumento na receita refere-se à mudança na contabilização, onde houve a separação contábil do plano de saúde e prestador de serviços, com impacto na
receita e custo, mas sem impacto no resultado.
No que tange a composição das receitas, evidencia-se que 50,59% estão relacionadas à Saúde Suplementar, 38,95% à Assistência Médico-Hospitalar, 3,23% à Educação, 3,83% à Saúde Odontológica
e 3,40% à Segurança e Medicina Ocupacional.
A tabela a seguir demonstra a evolução das receitas por segmento.

RECEITA - POR ATIVIDADE (R$ - milhares)
Atividade

2011

2012

%
(2012 - 2011)

Saúde Suplementar

R$ 207.601

R$ 243.669

17,4%

Assistência Médico-Hospitalar

R$ 167.104

R$ 187.596

12,3%

Educacão

R$ 13.668

R$ 15.548

13,8%

Segurança e Medicina Ocupacional

R$ 12.711

R$ 16.376

28,8%

Saúde Odontológica

R$ 8.785

R$ 18.459

110,1%

TOTAL

R$ 409.868

R$ 481.648

17,5%
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2SW KVj½GSW EFEM\S
E VITVIWIRXEXMZMHEHI TIVGIRXYEP HEW VIGIMXEW TSV YRMHEHI HI
POR HIQSRWXVEWI
FONTE PAGADORA
negócio e a fonte de recursos.

Seg

POR FONTE DE RECURSOS
Usiminas
30,3%

Usisaúde +
Fundo saúde +
Cosaúde
20,3%

Convênios/
Particulares
36,2%

SUS/Estado
13,3%

Nota: CONVÊNIOS (Usisaúde, Vitae, Vale, Cemig, 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, atendimentos ambulatoriais e incentivos), FUNDO SAÚDE e COSAÚDE (Gastos
com Despesas Assistenciais da Rede Credenciada Administrada).

POR ATIVIDADE
POR ATIVIDADE
Seg.e med.ocup.;
3,40%
Convênios/
Particulares
36,2%

Saúde Odont.;
3,83%

Educacão;
3,23%

Saúde
Suplementar;
50,59%

SUS/Estado
13,3%
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Assistência
Médico Hospitalar;
38,95%

POR ATI

Educac
3,2

Assistê
Médi
Hospit
38,

RESULTADOS FINANCEIROS
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Otimização
de recursos
Desde 2010, o Programa Otimizar para Sustentar envolve toda a Fundação São Francisco Xavier
em atividades de geração de economias e incremento de receitas. É um programa de âmbito corporativo e diretamente ligado aos resultados da instituição, sempre mantendo o foco na qualidade
HSWWIVZMpSWVIEPM^EHSW2SWHSMWTVMQIMVSWERSWHSTVSKVEQESWVIWYPXEHSWKIVEHSWJSVEQHI6
I6QMPL~IWVIWTIGXMZEQIRXI
Com foco nas despesas administrativas, analisando processos e revisando os contratos, o Otimizar
TEVE7YWXIRXEVZMEFMPM^SYEIGSRSQMEHI6QMPL~IWTEVEEMRWXMXYMpnSIQ-WXSVITVIWIRXE
10,7% de redução do montante analisado.

REDUÇÃO DE CUSTO x META
Redução Real Acumulada

Meta Redução: 10,0%

0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%

-8,3% -8,8% -8,7% -8,4%

-8,0%
-11,2%

-10,0%

-10,4%

-9,6% -9,7% -10,1%
-10,7% -10,7%

-12,0% -13,5% -13,4%
-14,0%
-16,0%
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Os contratos foram revisados e os processos
redimensionados. Desta forma, o Otimizar
para Sustentar permitiu a geração de resultados em várias contas, como mão de obra, serviços especializados, consultorias, energia, via-

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ TOTAL

gens, táxi, insumos, entre outras. Por meio das
centralizações de operações e cancelamentos
de duplicidades de processos na instituição, o
programa contribuiu para que a FSFX tivesse
mais produtividade, maiores ganhos econô179
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micos e aumento da qualidade dos serviços
prestados aos clientes.

ramenta de extrema importância para o aumento da competitividade e da sustentabilidade da Fundação São Francisco Xavier.

Outro fator que contribuiu para otimização
de custos foram as compras realizadas via pregão eletrônico. O índice de compras realizadas eletronicamente chegou a 85% do total
das compras realizadas pela FSFX. Este tipo
de transação, realizada pela internet, possibilita a participação de fornecedores de várias
regiões do Brasil, o que gera maior agilidade
de compra, menores preços, mais qualidade e
produtos inovadores. Enfatizado no Otimizar
para Sustentar em 2012, o procedimento de
compras via pregão eletrônico propiciou uma
economia (saving TEVEEMRWXMXYMpnSHI6
milhões.

AÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Um bom exemplo de economia gerada com o
pregão eletrônico foi a compra de dois produXSWLSWTMXEPEVIW XMVEVIEXMZEHIKPMGSWIIIUYMpo para bomba de medicamento.
Com a abertura para análise de propostas de
um número maior de fornecedores, a redução
na compra desses materiais chegou a mais de
6QMPTSVERS3ZEPSVGSVVIWTSRHITSV
exemplo, ao preço de duas novas ambulâncias.

Todas essas ações e resultados evidenciam o
programa Otimizar para Sustentar como fer-

Tira reativa
de glicose
Valor anterior

Valor anterior

Valor atual

Valor atual

R$ 0,63

R$ 0,32

Redução

R$ 51.198,00/ano
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Equipo bomba de
medicamento

R$ 16,30
R$ 9,95

Redução

R$ 183.000,00/ano

R$ 234.198,00/ano
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Conclusão
Apesar dos impactos de um cenário econôQMGS HIWJEZSVjZIP HEW HM½GYPHEHIW HE WEHI
pública e da grande pressão dos custos em
WEHI TSHIQSWE½VQEVUYISVIWYPXEHSTSWMXMZSEPGERpEHSES½REPHSERSGIVXM½GEEEWsertividade dos rumos traçados pela Fundação
São Francisco Xavier em seu Planejamento Estratégico.
Nesse contexto, a participação das lideranças
foi imprescindível para assegurar o cumprimento das premissas estabelecidas na busca
de melhores resultados. Não menos importante foi a atuação dos colaboradores que toQEVEQTEVEWMSWHIWE½SWIWSYFIVEQETPMGEV
no seu dia a dia as medidas práticas necessárias aos avanços pretendidos.
A Fundação mostrou ainda em 2012 a sua disposição para buscar novas parcerias e mercados, gerando oportunidades de negócios.
A ampliação e a modernização do Hospital
Márcio Cunha reforçam o compromisso com
uma assistência de qualidade e segura. O novo
Pronto-Socorro e as novas áreas da Unidade
II, projetados com base nos melhores hospitais do País, acrescentam uma contribuição de
qualidade e capacidade no atendimento aos
FIRI½GMjVMSWHE9WMWEHI HIGSRZsRMSWIHS
SUS. Outra importante entrega da instituição
foi a Unidade de Saúde Ocupacional, cujos
serviços foram ofertados para empresas de
todos os segmentos.

O crescimento para o mercado pautou ainda as estratégias da Usisaúde e do Centro
de Odontologia Integrada - COI, motivados
principalmente pela criação de novos produtos e planos, pela reformulação das estruturas
de atendimento e pela implantação de novos
procedimentos e especialidades. No Colégio
São Francisco Xavier, a ampliação da oferta
nos Cursos Técnicos e as inovações acrescidas
à Educação Infantil, aos Ensinos Fundamental e
Médio e aos cursos de Pós-graduação impulsionaram, cada vez mais, a marca da qualidade
impressa no ensino.
No plano corporativo, grandes esforços foram
empreendidos na otimização de processos e
custos, na busca de novas tecnologias, no inZIWXMQIRXS IQ GETEGMXEpnS TVS½WWMSREP I RS
fomento da cultura de desempenho, bem
como no fortalecimento do diálogo com o
poder público e com as comunidades em que
atua.
O caminho para o desenvolvimento contínuo
já está traçado. Em 2013, a FSFX continuará
focada nos seus processos e resultados, oferecendo aos seus clientes produtos e serviços
de alta qualidade e competitividade.
Manter-se sustentável e apresentar-se cada
vez mais ágil para entender e responder às demandas apresentadas são compromissos que
E*7*<VIE½VQEGSQWIYWGPMIRXIWGSQYRMHEdes, governos e com a sua instituidora e maior
cliente - a Usiminas.
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