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Apresentação
Um ano de importantes
concretizações, no qual os
resultados confirmaram as
projeções desenhadas.
Para a Fundação São Francisco Xavier, 2013
trouxe a certeza de que estamos no caminho
certo para o desenvolvimento e o crescimento
de nossos negócios. Alicerçados sob os pilares
de uma gestão que valoriza e incentiva a
participação dos colaboradores, que revisa de
forma continuada os seus processos de trabalho
e que busca distinguir-se pela qualidade dos
seus resultados em saúde e educação, demos
importantes passos para sermos, cada vez mais,
reconhecidos como uma instituição competitiva
e socialmente responsável.
Os desafios têm sido propulsores das nossas
conquistas e, novamente, encontramos dentro
da organização os recursos para realizar as
transformações necessárias. Em todas as
unidades de negócio, observamos um melhor
desempenho. Da revisão da formulação
estratégica às iniciativas de responsabilidade
social, a capacidade e o empenho das nossas
pessoas fizeram a diferença nos resultados.
A consolidação do projeto de rastreabilidade
de medicamentos e de materiais no Hospital
Márcio Cunha, que permitiu conhecer o
caminho de cada item desde a aquisição até o
uso efetivo, exemplifica a nossa capacidade de
inovação, evitando-se desperdícios e permitindo
mais segurança no cuidado aos pacientes.
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Em 2013, também vivenciamos o resultado
de diálogos produtivos e das parcerias
estratégicas. Vimos o quão construtivas podem
ser as alianças para o fortalecimento da missão
institucional. No HMC, a expansão do ProntoSocorro, certamente um dos mais modernos e
bem equipados do país, e a criação do Centro
de Diagnóstico por Imagem, dentre outros
investimentos entregues, materializaram
os frutos das parcerias com os Governos,
sociedade, empresas e, de forma muito
especial, com a nossa instituidora e maior
cliente, a Usiminas, com a qual desenvolvemos
um modelo de relacionamento profissional e
sustentável.
A expansão das nossas atividades e o
crescimento da prestação de serviços
caminharam no mesmo ritmo do
fortalecimento da nossa gestão, assistencial
e administrativa, com a incorporação de
novas tecnologias, investimentos em
qualificação profissional e em infraestrutura. A
implantação de novos softwares, a aquisição de
equipamentos e a reforma de nossos espaços
movimentaram o Hospital, o Colégio São
Francisco Xavier e o Centro de Odontologia
Integrada.
Atentos à sustentabilidade, obtivemos
respostas favoráveis às estratégias de
ampliação da nossa participação no mercado. A
Usisaúde, nossa operadora de planos de saúde,
cresceu em número de vidas. Uma evolução
planejada, num mercado que exige cada vez
mais conhecimento, em decorrência de ser
fortemente regulado pela Agência Nacional de
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Saúde Suplementar (ANS) e muito pressionado
pelos custos decorrentes do envelhecimento da
população e das novas tecnologias em saúde.
Também comemoramos a ampliação da
carteira de clientes da mais nova unidade da
FSFX, o Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Afinal,
o balanço das nossas ações nos estimula a
corrigir os erros, a fazer cada vez melhor e a
perpetuar nossa instituição.
Assim, vimos em mais um ano a construção
de indicadores que vão além de tabelas e
gráficos apresentados. Em cada percentual
demonstrado, em cada inovação ou mudança
descrita, há mais do que somas e dados.
Há assistência prestada com segurança e
qualidade, atendimentos diferenciados,
diagnósticos precisos, formação do
conhecimento e de novos cidadãos, novas
perspectivas. Há aqui a nossa efetiva
participação na construção de uma sociedade
com mais saúde e educação. Esse é o exercício
que convidamos você a fazer: perceber que o
resultado da nossa atuação transforma a vida
de milhares de pessoas e, quem sabe, pode nos
ajudar!
Boa leitura!

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX
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Perfil Institucional
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Também pioneiro, o Colégio São Francisco
Xavier (CSFX) formou gerações de profissionais
e cidadãos que hoje contribuem com o país nos

er
avi
X
o
isc
c
an
Fr
o
Sã

, Sa ú

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 800 mil
habitantes em mais de 35 municípios do Leste
de Minas Gerais. O HMC foi a primeira entidade
hospitalar do país a obter o certificado de
Acreditação com Excelência pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA).

Educaçao

S e g ur a n ça do Tr a ba lh o

Entidade filantrópica de direito privado, a
Fundação São Francisco Xavier foi instituída pela
Usiminas em 1969, com a missão de assegurar
formação educacional e preservação da saúde, a
partir da administração do Colégio São Francisco
Xavier (1962) e do Hospital Márcio Cunha
(1965). Herdeira de uma filosofia embasada na
qualidade total e efetividade, mas com foco no
desenvolvimento humano, apresenta em todas
as suas áreas de atuação a busca permanente
pelo aperfeiçoamento, multiplicando as
oportunidades de negócio. Após 45 anos
exercendo a responsabilidade social, com visão
empreendedora e planejamento estratégico,
a Fundação São Francisco Xavier é sinônimo
de excelência onde atua e afirma-se como um
centro de referência em educação e saúde para
todo o Brasil.
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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 alcançar a certificação
de seu Sistema de Gestão da Qualidade para
Instituição de Educação em níveis Fundamental
e Médio, segundo as Normas ISO 9001.
Recentemente, o Colégio ampliou seus negócios
e incorporou Cursos Técnicos, Ensino Infantil e
MBA em Gestão das Organizações em Saúde,
em parceria com a Feluma. Também 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 atendimento, distribuídos
por Ipatinga, Belo Horizonte, Cubatão e Porto
Alegre, dos quais 15 funcionam dentro de
empresas do grupo Usiminas. Além disso, todo o
atendimento do Centro se estrutura nas clínicas
de Odontologia de Promoção da Saúde; Básica
Reabilitadora; Clínica de Especialidades e de Alta
Complexidade, que compreende Ortodontia,
Implantodontia e Reabilitação.
Antenada ao cenário contemporâneo da
assistência à saúde, a Usisaúde é uma das
maiores operadoras de planos de saúde do
Brasil. Com atuação há mais de 20 anos no
mercado de saúde suplementar, é responsável
pelo cuidado à saúde de 150 mil clientes em
todo o país. A operadora oferece assistência
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médico-hospitalar de alta qualidade, por
meio de uma rede de atendimento ampla e
qualificada, com mais de 3 mil 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 a Certificação ISO 9001.
Criado em 2006, o Serviço de Segurança
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente presta serviços especializados para

Valores
Gestão com Pessoas

Sustentabilidade

Inovação
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cerca de 6.300 empregados de 52 empresas
terceirizadas que atuam na Usiminas, em
Ipatinga. As ações beneficiam ainda mais de
38.000 vidas, entre colaboradores diretos e
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.

Abertura

Ética

Respeito ao Ser Humano

Excelência
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Decisões estratégicas
$78$/,=$d®2'$)2508/$d®2(675$7e*,&$

PRESENÇA DA LIDERANÇA

A revisão contínua do planejamento
estratégico é fator preponderante quando as
unidades de negócio são sensíveis a variáveis
externas e internas. Ciente desse dinamismo,
a Fundação São Francisco Xavier realizou a
atualização da sua formulação estratégica,
para o período de 2013 a 2017.

Nesse contexto, o papel da liderança
permanece crucial para a comunicação e o
desdobramento nos setores. É fundamental
que o líder tenha domínio sobre as questões
estratégicas, sabendo traduzi-las em ações e
estimulando o envolvimento da sua equipe,
na busca por resultados cada vez mais
expressivos.

Assim como a metodologia utilizada na
construção das estratégias, em 2010, a
revisão da formulação estratégica mantevese alicerçada no aprendizado coletivo e no
compartilhamento do conhecimento. Para
tanto, contou com a contribuição de todos os
gestores, evidenciando a escolha da FSFX de
gerir de forma participativa.
Por meio de um sistema de votação interativa,
o corpo gerencial apontou questões sobre os
fatores mais impactantes aos negócios da
Organização. A partir do diagnóstico realizado,
houve a incorporação de iniciativas ao Mapa
Estratégico, no intuito de promover melhorias
significativas no relacionamento entre as áreas
e nos resultados institucionais.

O diagnóstico possibilitou a
revisão do Mapa Estratégico
e a incorporação de iniciativas.
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Com serviços
diversificados, a
Fundação está orientada
a fortalecer a integração
entre seus negócios,
desempenhar com
excelência seus
serviços, manter sua
força de trabalho coesa e
utilizar o conhecimento
organizacional como um
diferencial competitivo.
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O Mapa Estratégico mostra como a instituição converterá suas iniciativas e recursos
em resultados tangíveis. Sua leitura deve ser feita da base para o topo, seguindo
a lógica: capacitaremos nosso pessoal (Perspectiva Pessoas), para executar os
processos estratégicos (Perspectiva Processos Internos), visando o atendimento às
necessidades e expectativas de nossos clientes (Perspectiva Clientes e Parceiros),
garantindo a gestão eficaz de todos os ativos sob nossa responsabilidade
(Perspectiva Resultados), com o objetivo de alcançar nossa visão.

9,6®2 Constituir-se modelo de excelência no
país nas áreas de saúde e educação.
Resultados
Manter a sustentabilidade e
competitividade da Instituição

Ser reconhecida como uma
Instituição socialmente responsável

Aumentar a participação no
mercado de atuação

Clientes e Parceiros
Oferecer serviços e
produtos especializados
e diferenciados

Operar em sinergia
com as diretrizes da
Instituidora

Realizar alianças e parcerias
estratégicas com foco
em resultados

Desenvolver ações
orientadas à promoção da
saúde e qualidade de vida

Prestar atendimento
humanizado, com altos níveis
de qualidade e segurança

Processos internos
Garantir e otimizar os processos
operacionais e de gestão

Fortalecer a sinergia entre as
áreas de negócio

Adequar a infraestrutura
física e tecnológica

Desenvolver a gestão do
conhecimento

Incentivar a pesquisa
e inovação

Fortalecer a marca
e a imagem

Promover
ambiente motivador

Atrair, reter e
fidelizar talentos

Pessoas
Qualificar as lideranças à
cultura de alto desempenho

Desenvolver pessoas para
a estratégia

Promover a saúde e
segurança ocupacional

0,66®2Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos nossos
clientes, por meio de ações nas áreas de saúde e educação.
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',5(&,21$'25(6(675$7e*,&26
Em 2013, gestores da Fundação São Francisco
Xavier contribuíram ainda na definição dos
Direcionadores Estratégicos da instituição,
visando a melhor orientação da atuação dos
líderes e suas equipes de trabalho.

Resultados

9DORUL]DomRGD
participação

 Aumentar a produtividade
de todos os recursos.
 Otimizar os custos dos serviços.
 Buscar novos mercados e receitas.

)2508/$d®2(675$7e*,&$

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

Processos internos
 Fortalecer o Planejamento
Corporativo e Operacional.
 Diminuir a burocracia e remover barreiras
que impeçam a agilidade da tomada
de decisão e obtenção de resultados.
 Desenvolver ações que integrem
efetivamente as Unidades de Negócio.

Análise do Cenário
Externo e Interno

Diretrizes (Negócio,
0LVVmR9LVmR9DORUHV
Política de Qualidade)

Direcionadores
Estratégicos

Mapa Estratégico

Pessoas
 Desenvolver as lideranças quanto à
capacidade de apresentar resultados e de
mobilizar as pessoas para a estratégia.

14
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Modelo de Gestão FSFX

gração das
es de Negócio

Foco nos resultados e
na melhoria dos serviços
prestados ao cliente

Aprendizado
Organizacional

PLANEJAMENTO ANUAL
Iniciativas e Projetos

Indicadores e Metas

Diretoria Executiva

MECANISMOS
'($9$/,$d®2

Superintendência

Pacto de
resultados
Avaliação de
Desempenho

*HUrQFLD

Incentivo por
Desempenho
(IPD)

Colaborador

352*5$0$6&25325$7,926
&DIpFRP3DUFHULD

2ILFLQDGH/tGHUHV

Otimizar para Sustentar

(QWUHD*HQWH

Assistência em Foco

3UiWLFDVH,GHLDVTXH7UDQVIRUPDP
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OFICINA DE LÍDERES
Estruturado para acompanhar e fortalecer os
resultados, o programa de desenvolvimento
e integração de lideranças Oficina de Líderes
chegou à sua 11ª edição em 2013. Conduzido
pela Diretoria Executiva, o momento propiciou
a revisão e definição das diretrizes da
instituição, o acompanhamento dos resultados,
o aprofundamento em assuntos gerenciais e o
aprimoramento dos mecanismos de gestão.
Na Oficina, foi realizada ainda a apresentação
do Pacto de Resultados. O contrato de gestão
feito pela Diretoria Executiva com todas as
unidades de negócio teve média geral de
desempenho de 75% sobre os indicadores
estratégicos, em 2013. No ano anterior, esse
número foi de 71,42%, o que evidencia avanços
no modelo de gestão.

“É preciso enxergar o negócio
como um sistema integrado.
Cabe ao líder estar junto à
sua equipe, incentivando-a,
dando exemplo e buscando
resultados. É o desenvolvimento
dessas percepções e das
nossas habilidades que nos faz
tomar decisões melhores, com
confiança e determinação.”
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor executivo da FSFX, durante Oficina de Líderes
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0LFKDHO3RUWHUSDOHVWUDQWHHSURIHVVRUGR,QVWLWXWRGH(VWUDWpJLDH
&RPSHWLWLYLGDGHGD+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO/XtV0iUFLR$UD~MR5DPRV
diretor executivo da FSFX

6(0,1É5,262%5(*(67®2+263,7$/$5
Evidenciar que os caminhos traçados pelo
Hospital Márcio Cunha e pela Usisaúde
estão alinhados às orientações e projeções
de grandes especialistas. Esse foi um dos
sentimentos advindos da participação
da diretoria da Fundação São Francisco
Xavier no Seminário “A Profissionalização
da Administração Hospitalar”, promovido
no final do semestre pelo jornal Valor
Econômico e Philips, em São Paulo (SP). A
palestra “Transformando a saúde na América
Latina”, ministrada pelo expert mundial em
competitividade e economia e professor do
Instituto de Estratégia e Competitividade
da Harvard Business School, Michael Porter,
foi destaque. Sua apresentação esteve
centrada no valor das práticas que garantam
assistência abrangente e de qualidade, sendo
a atenção à saúde, com elevados e crescentes
resultados, a única meta capaz de conciliar
interesses de clientes, prestadores de serviços e
financiadores.
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Auditoria Corporativa
Assistencial

$OLFH$VVXQomR5DSRVRHQIHUPHLUDDXGLWRUD,HVVD*DEULHODGD6LOYDDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYRGHDXGLWRULDFRUSRUDWLYD'pERUD*OH\FHGRV6DQWRVDX[LOLDU
DGPLQLVWUDWLYRGHDXGLWRULDFRUSRUDWLYD&ULVWLDQH/tULR9DOHHQIHUPHLUDDXGLWRUD3ULVFLOD*DUFLD$XJXVWRDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYRGHDXGLWRULDFRUSRUDWLYD

Com uma cultura organizacional voltada para
o avanço contínuo do seu modelo de gestão, a
Fundação São Francisco Xavier realiza estudos
para implantação de novas metodologias
direcionadas às melhores práticas, à
otimização de recursos e maior integração
entre as unidades de negócio.
No intuito de garantir a melhor assistência com
o custo adequado à receita, em 2013 a FSFX
iniciou o trabalho de implantação da Auditoria
Corporativa Assistencial. O maior desafio
do novo modelo de gestão foi construir um
conceito que garanta a qualidade assistencial
ao mesmo tempo em que atenda os interesses
financeiros do Hospital Márcio Cunha, da
Usisaúde, prestadores e compradores de
serviços, inseridos em uma mesma instituição.

A Auditoria Corporativa
Assistencial está
presente em todos os
processos assistenciais,
em âmbitos técnicos
e administrativos,
agregando valor à
assistência e gerando
receita para a Instituição.
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O processo de implantação do modelo é
realizado por etapas e garantido por uma
equipe técnica atuante in loco, alinhada com
o Corpo Clínico e com a gestão assistencial.
Os módulos já instaurados permitiram a
eliminação do processo duplicado de auditoria
de contas e faturamento. Os ganhos em
comunicação interna e integração começam
a ser percebidos pelas unidades e a Fundação
passa a ter uma visão ampliada do negócio,
observando as interfaces HMC, Usisaúde
e Corpo Clínico, fatores que auxiliam nas
tomadas de decisões.
$78$dÇ212&(1752&,5Ô5*,&2
A incorporação da Auditoria Corporativa
Assistencial no Centro Cirúrgico trouxe
melhorias nos processos que envolvem
relações integradas de diversos setores: Centro
Cirúrgico, Central de Guias, autorização prévia
dos convênios, Setor de Suprimentos e Central
de Materiais e Esterilização. Entre outras
funções, cabe à Auditoria validar o processo
assistencial, avaliando as rotinas diárias do
setor, além de formar a agregar melhorias à
assistência com um custo otimizado.

“A Auditoria Corporativa
Assistencial precisa ser
percebida como catalisador
de soluções para as interfaces
da assistência com a
administração. Sua atuação
tem impacto, também, para
o Corpo Clínico, uma vez que
ela acompanha a assistência
prestada e aponta o valor a ser
recebido pelo profissional.”
Renata Gonçalves de Faria
Assessora da Auditoria Corporativa da FSFX

3(563(&7,9$6
Para 2014, a Auditoria Corporativa prevê
a evolução em três aspectos: expansão e
consolidação do modelo; readequação da
equipe e mensuração de resultados, com
o desenvolvimento de indicadores que
evidenciem os impactos dessa atuação na
satisfação do cliente.
No tocante a um perfil profissional analítico,
que atenda ao modelo em implantação,
destaca-se o trabalho desenvolvido em parceria
com o Colégio São Francisco Xavier, que se
prepara para ofertar Pós-graduação MBA em
Gestão em Saúde, com foco em Auditoria em
Saúde.

Entre os benefícios já observados pela implantação da
Auditoria Corporativa, destacam-se a agilidade na

solução de questionamentos médicos sobre cobranças e
compatibilidades, sobretudo quando da utilização de OPME
(órteses, próteses e materiais especiais), itens de alto custo.
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Rumo à certificação
internacional

Após se firmar como uma instituição hospitalar
de excelência, sendo o primeiro hospital do
país a receber, em 2003, e manter anualmente
o certificado de Acreditação Hospitalar da
Organização Nacional de Acreditação (ONA)
em seu mais alto nível (3), o Hospital Márcio
Cunha se prepara para avançar ainda mais
em qualidade e segurança da assistência.
Os trabalhos internos para a obtenção da
certificação internacional NIAHO (National
Integrated Accreditation for Healthcare
Organizations) tiveram início em 2013. A
NIAHO é uma norma de acreditação hospitalar
formalmente reconhecida pelo Centers
for Medicare and Medicaid Services (CMS)
do Departamento de Saúde dos Estados
Unidos. Seu foco está na segurança e no
resultado da assistência prestada ao paciente
nas organizações de saúde, na eficiência
dos processos hospitalares e na gestão de
riscos. Esses critérios estão alinhados às
diretrizes corporativas da Fundação São
Francisco Xavier e do Hospital Mário Cunha.

$8',725,$'(',$*1Ð67,&2
Em julho de 2013, o Hospital abriu as portas
para que fossem apontadas oportunidades de
melhorias em seus processos, de acordo com
os requisitos da nova norma. Todo o trabalho
de alinhamento à norma é acompanhado pelos
auditores da DNV, que deverão retornar em
2014, para a auditoria de certificação.

Conquistar uma certificação
internacional significa um
diferencial para hospitais
brasileiros que mantêm
uma gestão assistencial
madura e consolidada.
Somente as instituições que
já possuem a Acreditação
com Excelência estão aptas
para receber a certificação
internacional da NIAHO.
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MELHORIA CONTÍNUA
Manter as certificações já conquistadas e
pleitear novos títulos favorece a reavaliação
permanente de todas as unidades da
Instituição, impactando positivamente no
seu atendimento e resultados. O trabalho de
diagnóstico e auditoria incide na melhoria
contínua dos processos, na medida em que

convida os colaboradores para a mudança de
comportamento e para o aperfeiçoamento das
práticas. Os requisitos e as normas de garantia
da qualidade já incorporadas, como a ISO 9001
e a Acreditação Hospitalar, possibilitam à
instituição alcançar um padrão de qualidade,
porém, é importante buscar novos desafios.

Diferenciais da NIAHO
Abordagem focada na gestão de riscos.
Ênfase na segurança predial com foco na segurança do paciente.
Análise de todos os atendimentos realizados por meio
dos registros em prontuários.
Rastreabilidade para avaliar desempenho e comunicação entre os setores.
Entrevistas com os pacientes/familiares e colaboradores
de todos os níveis da Organização.
Verificação de documentos e registros, estrutura física, equipamentos,
segurança e gestão de riscos.
Definição de permissões médicas (Privilégios Clínicos).
Direitos e deveres do paciente.
Avaliação da assistência multidisciplinar realizada
desde a entrada até a alta dos pacientes.
Avaliação de desempenho do Corpo Clínico.
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Práticas e Ideias
que Transformam

Equipe de Conservação e Limpeza premiada pela implantação da prática Impermeabilização de pisos dos apartamentos da Unidade II do HMC,
TXHDJLOL]RXDKLJLHQL]DomRGRVOHLWRVUHGX]LXFXVWRVHPLQLPL]RXHVIRUoRVGRVFRODERUDGRUHV

Estimular a melhoria contínua dos processos,
promover o aprendizado organizacional,
fortalecer os resultados e reconhecer o
empenho de seus colaboradores. O programa
Práticas e Ideias que Transformam, da
Fundação São Francisco Xavier, que até 2012
selecionava e premiava apenas as práticas já
implantadas e que impactavam no dia a dia da
organização, passou também a acolher ideias
para a promoção da melhoria da qualidade
no trabalho, sobre diferentes aspectos.
Além disso, o programa instituiu um novo

25 práticas e 29 ideias inscritas
em 2013, superando a meta
estabelecida para o ano.

segmento, a Satisfação do Cliente, ao lado dos
já existentes Administrativo, Educação e Saúde
e Segurança, além de restringir as inscrições a
direcionadores específicos em cada segmento,
com foco em resultados.
PUBLICAÇÃO ESPECIAL
Destinado a parceiros estratégicos, uma
importante publicação da Assessoria de
Comunicação foi o lançamento do Caderno
do Programa Práticas que Transformam.
O produto registra o histórico dos bons
resultados do programa, apresentando as 15
melhores práticas implantadas e premiadas em
três anos, dentre as mais de 110 inscritas nos
segmentos Saúde, Administrativa e Educação,
posicionando o HMC como benchmark em
diversas áreas.
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Posicionamento e relacionamento. As
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na mídia impressa
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atividades da Assessoria de Comunicação
estão sempre direcionadas por tais estratégias,
buscando fortalecer a instituição e ampliar o
,1$8*85$d¯(612+0&
)>0)../3+!09/!2)-'!
diálogo com os mais diversos públicos. Por isso
atua de maneira corporativa para atender as
Destaque para a divulgação da entrega
.0-!+12!$.$%)-!1
demandas das cinco unidades de negócio, sem
da 1ª fase do Plano Diretor de.0-!++.".
Obras, em
deixar de preservar a imagem de qualidade
que a atuação da Comunicação abrangeu
em serviços de saúde e educação integrada à
ainda campanha com produtos específicos
marca Fundação São Francisco Xavier.
em diversas mídias e grande evento com a
.0-!+12!$.$%)-!1
.0-!++.".
presença
de autoridades. Desenvolvido em
Uma dessas demandas é a divulgação de
conjunto com a Usiminas,%,/.9
a ampla
exposição
%+..0)8.-2%
serviços na mídia, na qual o trabalho junto aos
na mídia, com mais de 80 notícias em
veículos de imprensa gerou uma repercussão
TVs, rádios, jornais, revistas e sites sobre o
positiva em 2013. A partir dos 52 releases
assunto, posicionou a FSFX como parceira
%4)12!.1/)2!)1
0!1)+
produzidos pela Assessoria de Comunicação,
estratégica de sua instituidora,
a Usiminas,
e
foram publicadas 182 matérias sobre a FSFX
reforçou o papel de responsabilidade social da
%,/.9 %+..0)8.-2%
em jornais e revistas. Somado ainda às pautas
instituição na região. Das inaugurações, pautas
espontâneas e citações como referência, que
correlacionadas serviram ainda para aliar os
refletem a força de uma imagem institucional
novos serviços do HMC às ações comerciais
sólida, a Fundação alcançou a marca expressiva
da Usisaúde, focando nos diferenciais da
de 236 inserções positivas na mídia impressa.
operadora.
%4)12!.1/)2!)1 0!1)+
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Em 2013, foram realizadas

28 campanhas direcionadas
ao público externo.
CAMPANHAS
A Comunicação desempenha um papel
cada vez mais estratégico nos negócios da
instituição, ampliando o diálogo com os
seus stakeholders, em especial, os futuros
clientes. Nisso, as campanhas publicitárias
são essenciais para conquista de indicadores
e resultados. Em 2013, foram realizadas 28
campanhas direcionadas ao público externo.
Para potencializar tais ferramentas, a adoção
da prática de Mensuração de Resultados das
Campanhas de Comunicação tornou-se uma
forma de avaliar e mostrar o retorno tangível
das ações.

Ao gerenciar o processo por completo,
com planejamento, execução e controle de
resultados, abre-se a possibilidade de rever
e corrigir ações, com maior embasamento
e eficácia, gerando conhecimento para a
atuação da Assessoria com foco na melhoria
contínua. Uma boa amostra foi a mensuração
da campanha de lançamento dos planos para
pequenas e médias empresas da Usisaúde,
registrando o aumento significativo de quase
seis vezes o número de contatos recebidos
durante e nos mês seguinte à campanha.

25/3

34 contatos

27 contatos

Janeiro

Fevereiro

Período da campanha

25/4

279
contatos

48 contatos
Março

196
contatos
Maio

Abril

Informações importantes também foram extraídas da medição feita na campanha institucional
da Usisaúde. Foi possível perceber quais foram os veículos mais eficazes, a partir de entrevistas dos
interessados pelo plano durante o contato com a operadora, nos meses de veiculação.

64
contatos

Outdoor

38
contatos
Rádio

27
contatos

13 contatos

Jornais/Revistas

Indicação
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Além disso, apoiou não apenas o esporte, como
o futebol juvenil da Usipa, como também
eventos técnico-científicos, a exemplo da 8ª
Jornada de Ortopedia; movimentos sociais
como o Outubro Rosa, Projeto Cidadania, Dia
V, Semana dos Aposentados, Semana Nacional
de Trânsito e ações de entidades beneficentes;
além de encontros sociais, como eventos do
Judiciário em Ipatinga.
A participação da FSFX, pela terceira vez
consecutiva, na Expo Usipa, a maior exposição
da indústria, comércio e de prestação de
serviços do Leste mineiro, também foi
destaque, com a participação de todas as
unidades de negócio no estande.
PÚBLICO INTERNO

&LUFXLWR9DOHGR$oRGH&RUULGDGH5XD

(9(1726(3$5&(5,$6
Alinhada aos objetivos estratégicos da
Fundação, a política de patrocínios em
2013 foi direcionada para reforçar a marca
institucional aos valores de promoção da saúde
e qualidade de vida. Dessa forma, a FSFX e a
Usisaúde marcaram presença em eventos ao
longo do ano, como o Circuito Vale do Aço de
Corrida de Rua, 10 Km Tribuna FM - Santos,
Volta Internacional da Pampulha, Maratona
de Mountain Bike Lagoa Silvana e Desafio de
Mountain Bike no Shopping do Vale.
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Diversas campanhas e ações promovidas com
foco na conscientização e no engajamento
dos colaboradores também foram realizadas
dentro das unidades da instituição. O
lançamento da nova intranet #curtiuFSFX
inovou a interação entre colaborador e
Fundação. O portal apresenta recursos de
“Curtir” e “Não Curtir” em cada notícia e
um link para comentários, dando voz para
que todos possam opinar sobre os mais
variados assuntos. Além disso, trouxe recursos
multimídia, como os espaços de acesso a
vídeos, fotos, consulta a outras publicações
e destaques na imprensa, calendário e o
clima, para conferir a previsão do tempo nas
localidades onde a FSFX está presente.
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Ferramentas de Comunicação
Público em Geral
 Relatório de Gestão FSFX
 Sites institucionais
 Campanhas de Comunicação
 Site e blog do programa
Atitude Rima com Saúde
 Facebook (CSFX e Atitude
Rima com Saúde)
 Visitas Técnicas e Institucionais
 Parcerias com associações,
entidades beneficentes e ONGs
 Revista Bem-Estar
 Informativo Viver + Saúde
Canais de Relacionamento com o Cliente
 Central de Relacionamento com Clientes
 Serviço de Orientação ao Cliente
Usisaúde (0800 283 0040)
 Fale Conosco (disponível no site)
 Ouvidoria FSFX
 Pesquisas de qualidade no atendimento

Colaboradores
 Quadros de aviso
 Intranet
 Informe Fundação
 Revista Bem-Estar
 Comunicação Via Gestor
 Programas corporativos
de relacionamento
 Eventos especiais, campanhas
internas e comunicação direta
 Canal Direto do Código de Conduta
Governos
 Inserção em programas dos
governos estadual e federal
 Visitas e encontros
 Participação em conferências,
fóruns e debates
Imprensa
 Contatos diretos com a
Assessoria de Comunicação
 Releases e notas
 Notícias no site (www.fsfx.com.br)
 Coletivas de imprensa presenciais
 Entrevistas presenciais e
por áudio-conferência
 Visita às unidades de negócio
 Rodas de conversa
 Almoços de relacionamento

Nova intranet FSFX
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Criação da Cites
Em 2013, a Fundação São Francisco Xavier
anunciou mudanças na composição e
na forma de atuação da Comissão para
Incorporação de Tecnologias em Saúde (Cites).
A partir das alterações, a Comissão acumula
responsabilidades de grande impacto para
a Instituição, como avaliação e emissão de
pareceres técnicos sobre as solicitações das
novas tecnologias, evidenciando aspectos
como pertinência, relevância, impactos
da incorporação, evidências científicas de
eficácia, efetividade, segurança da tecnologia
e economia. As atividades antecedem
o trabalho de aprovação conjunta das
Diretorias Executiva e do Hospital Márcio
Cunha. Cabe ainda, à Comissão, propor,
revisar, acompanhar e analisar os protocolos
de utilização das tecnologias, bem como
avaliar os resultados das tecnologias
incorporadas (custo-efetividade). Os
integrantes da Comissão deverão reavaliar
os protocolos de utilização das tecnologias
pelo menos uma vez a cada 12 meses.

Por meio da Cites, o processo
de incorporação tecnológica,
fundamental ao negócio, fica
respaldado por análise de
custo, efetividade, pertinência e
também oportunidade, visando
fortalecer os resultados e a
sustentabilidade da instituição.
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Em quatro meses de atuação, a Cites
analisou e incorporou o uso das velas
VRQGDV GLODWDGRUDVGH6DYDU\
*LOOLDUG para dilatação das estenoses
(estreitamento de estrutura tubular,
como estenose lombar, aórtica,
esofágica, etc), e ainda viabilizou o
estudo para implantação de diversas
solicitações feitas pelo Corpo Clínico para
aprovação pela Diretoria, tais como:
 PRQLWRUGHDQHVWHVLDFRP%,6 tQGLFH
bispectral), o parâmetro processado do
eletroencefalograma especificamente
desenvolvido para avaliar a resposta
do paciente aos anestésicos e
sedativos durante a cirurgia;
 HVSRQMDPHGLFDPHQWRVD7DFKRVLO
utilizada em cirurgias cardíacas;
 5HSHOEDUUHLUDDQWLDGHUHQWH
bioreabsorvível de uso pediátrico para
prevenir cicatriz tecidual no pósoperatório de cirurgias cardíacas;
 GLVSRVLWLYRGH/LJDGXUD(OiVWLFD
para endoscópio, considerado
o melhor procedimento para o
tratamento de varizes de esôfago;
 VLVWHPDSDUDPHGLomRGR)OX[R
Fracionado de Reserva (FFR) nas
artérias, que fornece aos médicos
maior precisão para avaliar lesões
coronarianas complexas.

Relatório de Gestão FSFX 2013

27

Participação
Gestão Corporativa

Relatório de Gestão FSFX 2013

Gestão com Pessoas

*UXSRGH7UDEDOKR)6);FRPSRVWRSRUFRODERUDGRUHVGHWRGDVDVVXSHULQWHQGrQFLDV

CANAIS DE RELACIONAMENTO
O modelo de gestão participativa adotado
pela instituição apresenta uma série de
iniciativas que encurtam distâncias entre
Diretoria e colaboradores. Uma delas é o
Grupo de Trabalho FSFX, que tem a função
de representar, de maneira voluntária, as
diversas áreas das seis superintendências
em reuniões bimestrais com a gerente de
Recursos Humanos e superintendentes.
Em 2013, os titulares e suplentes nomeados
passaram a compor o novo grupo, que tem
a tarefa de levantar e discutir propostas de
melhorias dos setores que representam,
além de buscar retornos a todas elas
para esclarecer aos demais colegas.
Outro programa de destaque é o Entre a
Gente, que, desde 2010, viabiliza encontros
de colaboradores de uma determinada
área, diretamente com o diretor executivo,
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nos quais as opiniões, críticas e sugestões
são expostas com transparência,
influenciando nas tomadas de decisões.

“A Fundação quer discutir com
os colaboradores a dinâmica
dos negócios e levá-la à
compreensão de todos, de forma
aberta e transparente. É nosso
compromisso dialogar sobre
novos planos para continuar
crescendo e buscar sempre o
engajamento e a participação
efetiva dos colaboradores.”
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor executivo da FSFX
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PRINCIPAIS CONQUISTAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS















3ODQRGH6D~GH²9DORUDFHVVtYHODWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD)6);
%ROVDVGHHVWXGRVSDUD&XUVRV7pFQLFRVH0%$
%ROVDVGHHVWXGRV&6);SDUDILOKRVGHFRODERUDGRUHV
3UHPLDomRSRU7HPSRGH6HUYLoR
&ULDomRGR*UXSRGH7UDEDOKR)6);
,PSODQWDomRGR,QFHQWLYRSRU'HVHPSHQKR ,3'
$GHTXDomRGRVTXDGURVGHSHVVRDO
.LW(VFRODU
&RQVWUXomRGR(VSDoRGH&RQYLYrQFLD
)RUWDOHFLPHQWRGR5HFUXWDPHQWR,QWHUQR
3DUWLFLSDomRGHUHSUHVHQWDQWHVQDYRWDomRHDSXUDomRGR$FRUGR&ROHWLYR
9RWDomRGHQRYDVSURSRVWDVSDUDKRUiULRVGHWXUQRVGHWUDEDOKR
$PSOLDomRGDVOLFHQoDVSDUDFDVDPHQWRHIXQHUDO
9DORUL]DomRGDVFDUUHLUDVGH7pFQLFRVHP(QIHUPDJHP5HFHSFLRQLVWDVH
Agentes de Segurança
 0HOKRULDGD&RPXQLFDomR,QWHUQD
 &RQIUDWHUQL]DomRGH)LPGH$QR

&$)e&203$5&(5,$
A Fundação São Francisco Xavier entende o
diálogo e a proximidade com seus parceiros
como aliados indissociáveis à gestão focada
nos melhores resultados. O Café Com Parceria,
encontro mensal entre Corpo Clínico, Diretoria
Clínica e Superintendência do Hospital Márcio
Cunha, Usisaúde e Diretoria Executiva da
FSFX, é um exemplo de iniciativa que fortalece
o vínculo entre gestão e equipe. As reuniões
são pautadas por temas diversificados e as
participações garantem a disseminação de
práticas e o entrosamento dos profissionais.
Em um ano, o encontro já faz parte da rotina
como um momento oportuno de alinhamento.

A consolidação dos
protocolos de Antibiótico
Profilaxia e de Prevenção do
Tromboembolismo Venoso,
a notificação de eventos
adversos, o funcionamento do
Centro Cirúrgico aos sábados
e a instituição de coordenação
médica para o setor, são
exemplos de medidas
discutidas e implementadas
a partir das reuniões.
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$2XYLGRULD)6);SRGHYLDELOL]DU
 Aproximação com o cliente,
mediante o estabelecimento
de um canal de comunicação
acessível, direto e transparente.
 Identificação das áreas que
estejam merecendo maior atenção
dos dirigentes, definindo-se
eixos prioritários de ação.
289,'25,$)6);
Na Fundação São Francisco Xavier, a
busca contínua pela melhoria dos seus
processos e serviços pode ser observada,
também, nos investimentos que propiciam
o estreitamento da relação entre cliente
e instituição. Implantada em outubro de
2013, a Ouvidoria é uma unidade autônoma,
vinculada diretamente à Diretoria Executiva
e destinada a ser mais um canal de
relacionamento com os clientes da Usisaúde
e do Hospital Márcio Cunha. Seu foco está
no atendimento às manifestações sobre
serviços que precisam ir além dos meios já
H[LVWHQWHV²)DOH&RQRVFRGRVLWH&DOO&HQWHU
e Central de Relacionamento com Clientes.
A atuação da Ouvidoria está diretamente
relacionada à apuração das questões em
segunda instância, e tem por objetivo acolher
as manifestações dos clientes, de modo
a tentar resolver conflitos que surjam no
atendimento. Visa, sobretudo, subsidiar o
aperfeiçoamento dos processos de trabalho
na instituição, buscando sanar eventuais
deficiências ou falhas em seu funcionamento,
de forma ética, imparcial e transparente,
sempre a fim de garantir os direitos do
cliente dentro do ambiente corporativo.
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 Identificação de necessidades
dos cliente e/ou funcionários.
 Relacionamento democrático
com a sociedade.
 Melhoria no atendimento e na
qualidade dos serviços prestados,
a partir da participação do
Ouvidor no processo de discussão
de políticas institucionais,
propondo ações interventivas.
 Redução de custos evitandose inclusive custas judiciais.
 Maior credibilidade e fortalecimento
da imagem da Instituição junto
aos seus “stakeholders”

38 manifestações em 3 meses
Inicialmente atendendo às demandas da
Usisaúde e do Hospital Márcio Cunha,
a previsão da Ouvidoria FSFX é que o
serviço seja estendido às demais unidades
de negócio da instituição em 2014.
Os clientes que acionaram a Ouvidoria em 2013,
antes mesmo da campanha de comunicação
de lançamento do serviço, demonstraram
confiança e satisfação na atuação do setor.
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Compromisso com
o colaborador
PLANO DE CARREIRA

SATISFAÇÃO INTERNA

Para a Fundação São Francisco Xavier,
alinhar o perfil do colaborador ao
seu modelo de gestão, tendo como
instrumentos a qualificação e o
reconhecimento profissional, reflete-se
na qualidade da assistência prestada e
na satisfação do cliente. A readequação
dos cargos e atividades de segurança
da instituição, com planos de carreira
baseados no desempenho, estimula
o desenvolvimento individual e o
crescimento da equipe. Mais de 60
colaboradores da Segurança Empresarial
foram promovidos a agente de segurança
em Saúde e Educação, passando a ter
uma atuação mais abrangente, que
exige novas habilidades. Para capacitar
os agentes em suas novas funções,
a Fundação promoveu treinamentos
com foco em comportamento e
boas práticas de humanização.

Rever processos e fluxos, investir em
treinamentos, recursos materiais
e proporcionar ao colaborador
os instrumentos adequados são
fundamentais para a realização de um
bom atendimento. Após unificar as áreas
de atendimento do Hospital Márcio Cunha
e da Usisaúde, centrando-as na Gerência
de Relacionamento com o Cliente, a
Fundação São Francisco Xavier investiu
em otimização dos recursos humanos e
maior produtividade, ao mesmo tempo
em que promoveu a valorização de 175
colaboradores. Com isso, garantiu a
qualificação das equipes, a criação de
identidade visual e o comprometimento
dos profissionais, o que se reflete
positivamente na satisfação do cliente.

“As perspectivas de crescimento
no cargo aumentam o nosso
entusiasmo no dia a dia de
trabalho. É a esperança de
alcançarmos níveis maiores.
Saber que estamos sendo
valorizados é ótimo.”

“As mudanças nos deixam
mais animadas para trabalhar,
mais valorizadas, nos
instiga a fazer o melhor.”
Laura Cardoso
Auxiliar administrativo de
Relacionamento com Clientes

Alfredo José Madrona
Agente de segurança em Saúde e Educação
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Jean Miguel Luna, auxiliar administrativo

INCLUSÃO DE PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Fundamentada na premissa de que o trabalho
é um dos principais pilares da vida em
sociedade, ao possibilitar o desenvolvimento
interpessoal, afetivo, intelectual, financeiro
e social de seus integrantes, a Fundação São
Francisco Xavier idealizou o Programa Inclusão
Profissional de Pessoas com Necessidades
Especiais. A iniciativa objetiva a contratação
de profissionais para compor o quadro de
pessoal da FSFX, visando a sua integração
na sociedade por meio do trabalho. Além
de cumprir suas obrigações legais perante
os órgãos governamentais competentes, a
entidade espera demonstrar que a Pessoa com
Deficiência, através de seu trabalho, deve ser
encarada como sinônimo de eficiência. Por
meio de ações estratégicas, voltadas para a
atração, retenção e fidelização de pessoas com
deficiência, o programa alcançou resultado
positivo, com o aumento de 38% no número
de colaboradores. A projeção para novas
inclusões mostram-se satisfatórias, a partir da
intensificação das atividades do programa.
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Ações bem sucedidas
Parceria com instituições
privadas e governamentais.
 Plano de mídia para divulgação do
programa e de novas oportunidades.
 Processo seletivo estruturado
para cada tipo de deficiência.
 Convênio de Cooperação Técnica
entre FSFX/INSS para Reabilitação
e Readaptação Profissional de
Pessoas com Deficiência.
 Projetos de acessibilidade nas
dependências da FSFX e aquisição
de novas tecnologias para inclusão
de deficientes visuais e auditivos.
 Equipe multiprofissional para
acompanhamento laboral das Pessoas/
colaboradores com Deficiência.

O número de colaboradores
com deficiência
aumentou em 38%.
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Coral Fundação São Francisco Xavier

92=(6'$62/,'$5,('$'(
O amor à música como sentimento
de solidariedade foi um dos principais
propulsores do Coral Fundação São Francisco
Xavier em 2013. Colaboradores entoaram
suas vozes, emocionando pacientes,
profissionais, familiares e comunidade,
dentro e fora dos limites da instituição.
Entre os projetos realizados estiveram o 10º
Concerto de Inverno, a Semana da Música, a
Cantata de Natal e os Doutores da Música,
iniciativa solidária, voltada para pacientes
internados em instituições de saúde.
Além disso, o grupo participou do XVII
Encontro de Música Sacra do Vale do Aço,
com uma grande homenagem ao Congado,
e do XX Festival Internacional de Corais,
realizado em Criciúma, Santa Catarina.
Durante a participação no evento, o Coral,
por meio do projeto Doutores da Música,
visitou o Hospital São José, levando alegria e
esperança para pacientes e acompanhantes.

Coral Fundação São Francisco Xavier

“Fiquei emocionada com a
apresentação. Também já fiz
parte de um coral, por mais
de 20 anos eu fiz a segunda
voz. Tive que sair por conta
do problema nos joelhos.
Agora, deu até vontade de
voltar a cantar. Quando me
recuperar da cirurgia, pretendo
ser novamente coralista.”
Maria das Dores Alfredo, de 78 anos
paciente do Hospital São José, de Criciúma, SC
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Incentivo por Desempenho
A Fundação São Francisco Xavier, através
da Gestão de Desempenho, realizou mais
um ciclo de avaliações de desempenho. O
momento é oportuno para feedbacks entre
gestores e colaboradores e reflexão sobre
comportamentos e resultados em 2013, além
do Incentivo por Desempenho (IPD), o benefício
oferecido para reconhecer o esforço dos
colaboradores que se dedicam à instituição.
Alinhado à diretriz de melhoria contínua, o ciclo
passou por ajustes, como a redução do número
de competências e a revisão de todos os
conceitos utilizados pelo sistema de avaliação,
a fim de tornar o processo mais ágil e objetivo.
COMPETÊNCIAS CORRESPONDENTES DE
ACORDO COM O NÍVEL DO CARGO
Nível

)250$'($9$/,$d®2
As competências, anteriormente divididas
em Funcionais e Organizacionais,
passam a ser chamadas Competências
Essenciais, o que simplificou o processo.

Competências Organizacionais

Competências Funcionais

Competências Essenciais

Competências essenciais:
Assertividade

Básico / Intermediário

Produtividade
Prontidão
Liderança

Supervisor

Planejamento e Organização
Capacidade técnica
Obtenção de resultados
Visão sistêmica

Especialistas

Capacidade analítica
Negociação
Aprimoramento profissional
Conduta empreendedora
Direcionamento estratégico

Liderança

Liderança
Obtenção de resultado
Relacionamento com o cliente
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Média geral da FSFX

2013

Competências Essenciais

8,34

$9$/,$d¯(6(&É/&8/2'2,3'
As notas de consenso da Avaliação de
Desempenho, juntamente com o cumprimento
das metas dos indicadores estratégicos e
setoriais e da avaliação de comportamento,
formam a base de cálculo para o valor do IPD.

R$

614 mil
investidos em IPD
5HDOL]DGDV2916 avaliações
96% no índice de
consecução das avaliações

Principais benefícios com revisão
do processo para o ciclo 2013
> Fortalecimento do Programa
Gestão de Desempenho.
> Maior incentivo aos
colaboradores para a prática
do auto desenvolvimento.
> Estímulo à prática do Feedback
contínuo entre líderes e liderados.
> Maior envolvimento e engajamento
dos colaboradores com a sua
carreira e com a instituição.
> Alteração na quantidade e qualidade
das competências avaliadas.
Foco nas especificidades dos
cargos que compõe a estrutura
organizacional, alinhados às
competências necessárias para o
desenvolvimento do negócio.
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Desenvolvimento de Pessoas

0pGLFRVHHQIHUPHLURVGXUDQWHRWUHLQDPHQWR$&/6 $GYDQFHG&DUGLDF/LIH6XSSRUW

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO
A FSFX mantém a diretriz de estabelecer
ações corporativas para o desenvolvimento
de pessoas. Por meio de seu programa de
educação corporativa, o Capacitarh, visa
crescer com qualidade e de forma diferenciada
no mercado, a partir da disseminação do
conhecimento interno, do aprimoramento
de técnicas e da capacitação de pessoas
alinhadas à estratégia da organização. Nesse
sentido, põe em prática ações para alcançar
a excelência nos serviços prestados a seus
clientes nas áreas de saúde e educação.
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Foram investidos
R$ 526.476,81 em
treinamento e desenvolvimento
de colaboradores de todos os
níveis, num total de 21,43 horas
per capita de treinamentos e
mais de 19 mil treinandos.
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TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS
SETORIAIS E TURMAS MISTAS
Dentre os mais de 50 treinamentos
realizados nas diversas unidades
de negócio, destacam-se:
 WXUPDVGHGHVHQYROYLPHQWR
setorial Engajamento e
Comprometimento, realizados na
Gerência de Internação do HMC
 3URJUDPDGH7UHLQDPHQWRSDUD
as equipes de Relacionamento
com o Cliente

gástrica e vesical, manuseio de equipamentos
hospitalares, atendimentos a intercorrências
com pacientes e ética e postura profissional.
A equipe de Educação Permanente do
Hospital Márcio Cunha realiza ações que
abrangem desde os treinamentos dos recémcontratados, com duração de seis dias, aos
mais diversos tipos de capacitação, passando
por avaliações periódicas de capacidade técnica
e de postura profissional. Destaque para os
cursos in company que abrangem a linha
de cuidado multiprofissional, atualizando
e alinhando o conhecimento das diversas
equipes no atendimento a pacientes graves.

 'HVHQYROYLPHQWR$XGLWRULD&RUSRUDWLYD
 'HVHQYROYLPHQWR&2,
 'HVHQYROYLPHQWR1XWULomR
 'HVHQYROYLPHQWR
Processamento de Roupas

Em 2013, foram investidos mais de 526 mil
em treinamento e desenvolvimento de
colaboradores de todos os níveis, num total
de 21,43 horas per capita de treinamento e
19.116 treinandos. Na vertente da Educação
Permanente na Assistência, o Capacitarh
atuou na melhoria da qualidade e segurança
da assistência. Nesse processo, incluemse treinamentos para capacitação para
administração de medicamentos beira leito,
atendimento de parada cardiorrespiratória
adulta, pediátrica e neonatal, sondagens

EDUCAÇÃO PERMANENTE
NA ASSISTÊNCIA
Entre médicos, enfermeiros e
fisioterapeutas, 132 participantes
marcaram presença em cursos como:
3URMHWR7UDXPD
$&/6²6XSRUWHGH9LGD
Avançado em Cardiologia
)&&6²6XSRUWH$YDQoDGRGH
Vida em Terapia Intensiva
&,7,1²,PHUVmRHP7HUDSLD
Intensiva Neurológica
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/$9$1'(5,$&20)2&21$*(67®2
Dialogar, sugerir, analisar e melhorar,
sempre em conjunto. Na Gerência de
Processamento de Roupas, essa tem
sido a dinâmica de trabalhos com o
projeto Vivências Motivacionais. A
iniciativa consiste em um momento de
pausa no trabalho para um bate-papo
entre a supervisão e as equipes, a cada
dois meses. Os encontros abordam
problemas setoriais detectados,
relações interpessoais e dinâmicas de
grupo sobre fatores que interferem
no trabalho e na vida pessoal dos
colaboradores, que têm a oportunidade
de fazer questionamentos, elogios
ou sugestões de melhorias.
Foi através do Vivências Motivacionais
e de outras ações, como a Caixinha
de Sugestões, que surgiram grandes
soluções para o setor. Dentre elas,
destaque para a inclusão de novas
ações, horários e equipes para
otimizar a distribuição de roupas
e as palestras com profissionais
de saúde do HMC, com temas de
interesse coletivo. Com o início do
projeto em 2012 e outras revisões de
atividades, o percentual de entrega
de roupas, indicador que mede o
processo como um todo na Lavanderia,
subiu quase 10%, superando as
metas. Para 2014 a meta é de 94%.
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&RODERUDGRUDVGD*HUrQFLDGH3URFHVVDPHQWRGH5RXSDV

“Interromper a produção para
dialogar não é um tempo
perdido, e essa é a grande
diferença, parar tudo, pois
a gente ganha esse tempo
triplicado depois, em motivação
e produtividade. A partir
dessa aproximação, podemos
promover mudanças essenciais.”
Maria Aparecida Assunção do Carmo
Supervisora de Processamento de Roupas

PERCENTUAL DE ENTREGA DE ROUPAS
META: 90%

88%

92%

95%

2011

2012

2013
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1.546.227 refeições

QUALIDADE NO TRABALHO DA NUTRIÇÃO
As equipes da Unidade de Alimentação e
Nutrição ganharam um incremento de bemestar e produtividade no trabalho diário
de servir 4.200 refeições para pacientes,
acompanhantes e empregados FSFX.
Do trabalho conjunto de colaboradores,
gestores e a Saúde Ocupacional, uma
ampla análise ergonômica das atividades
no setor avaliou postos de trabalho,
processos internos, limitações de
infraestrutura e necessidades de inovação.
A partir desse levantamento, foi estabelecido
um plano de ação e implantadas inúmeras
melhorias. Dentre elas, a modificação no
gabinete de apoio para bandejas, a adaptação
de estrado no bojo das pias, ajustando a
profundidade, e a adequação de altura e
comprimento das bancadas. Na prática,
isso minimizou posturas e movimentos
inadequados, seja para pegar as bandejas na
parte de devolução do restaurante, colocar e
retirar os pratos a serem lavados ou manusear
verduras e legumes, melhorando as condições
ergonômicas das atividades e trazendo mais
conforto e qualidade aos colaboradores.
O setor recebeu ainda investimentos em
equipamentos que possibilitaram a redução
de algumas atividades manuais e a otimização
de processos, como lavadora de louças
industrial, carros para transporte de caixas
e refeições, descascador de legumes, entre
outros, além da instalação de um motor
elétrico para movimentação do coador de

produzidas em 2013
(entre desjejum, colação,
almoço, lanche, jantar,
ceia e hidratação oral)

4,5% a mais em relação
ao ano anterior

café, reduzindo esforço físico. Em relação à
capacitação profissional, foram realizados
treinamentos motivacionais, técnicos e sobre
ergonomia, específicos para a área, com o
apoio da Saúde Ocupacional, da Segurança
do Trabalho e do Recursos Humanos.

Maria Aparecida Mateus, copeira

“Antes eu tinha que puxar a
alavanca para levantar o coador,
e precisava de um esforço físico
grande. Agora está bem melhor,
só aperto o botãozinho.”
Maria Aparecida Mateus
Copeira
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Ampliação de vantagens
ano. Outra importante vantagem ampliada
pela Fundação às colaboradoras mães foi a do
período de dispensa para amamentação. Ao
retornarem da licença gestação, elas passaram
a ter direito à dispensa diária de duas horas (a
legislação prevê uma hora de dispensa), até
que o bebê complete seis meses de vida.

168 mães receberam
o auxílio-creche

)HUQDQGD$SDUHFLGDGH6DOHVWpFQLFDHPHQIHUPDJHP
FRPRPDULGR$UPHOLQGR7DYDUHV6LOYDHDILOKD$QD/tYLD

$8;Ì/,2&5(&+(
A vocação da Fundação São Francisco Xavier
de oferecer assistência com qualidade não se
limita aos seus clientes externos. A Instituição
assegurou a extensão do auxílio-creche para
mães e pais viúvos ou com guarda de crianças
até 12 meses de idade. Ao isentar os pais
da comprovação de gastos com creche ou
berçário, mais de 150 colaboradores passaram a
receber automaticamente o benefício mensal,
creditado a partir do retorno das mães às
suas atividades, até a criança completar um
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“Para quem está retornando,
ficar longe da criança é
sempre difícil. Por isso, é muito
bom termos esse tempo a
mais, podendo amamentar,
dar banho, trocar roupas,
aumentando o vínculo entre
mãe e filho. E o auxílio-creche
também é bacana, pois ajuda
indiretamente nesse cuidado.”
Fernanda Aparecida de Sales
Técnica em enfermagem
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(ODQH4XLULQR6DQWRV0DULD$SDUHFLGD*RQoDOYHV)HUQDQGD7HL[HLUD
)UHLWDVH*OD\GD/LQR6DFUDPHQWRWpFQLFDVHPHQIHUPDJHP

.,7(6&2/$5
Incentivo à educação e contribuição para
o orçamento familiar no início do ano. A
Fundação São Francisco Xavier participa do
aprendizado dos filhos dos seus colaboradores
por meio do Kit Escolar, um benefício dedicado
a crianças e jovens, de seis a 14 anos completos
até 15 de fevereiro de 2013. No total, foram
entregues 1.100 kits, somando um investimento
de R$ 50 mil reais. Os materiais escolhidos
para compor os Kits e as faixas etárias para
receber o benefício levam em consideração
a exigência do Ministério da Educação e
Cultura (MEC) para o Ensino Fundamental.

1.100 kits entregues
aos dependentes
dos colaboradores

“O kit escolar ajuda demais com
a compra do material escolar.
É muito completo. Vem com
tudo que o nosso filho precisa.”
Irma Pereira de Amorim Werneck
Auxiliar de Conservação e Limpeza
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130 colaboradores
homenageados

9LYLDQH'UXPRQG6DQWRVHQIHUPHLUDDXGLWRUD/HLOD*RQoDOYHV)RQVHFDVXSHUYLVRUDGD$XGLWRULDGH3URFHVVRV$VVLVWHQFLDLV
-DQLFHGH2OLYHLUD6DQWRVHQIHUPHLUDDXGLWRUDDRODGRGRGLUHWRUH[HFXWLYRGD)6);/XtV0iUFLR

10, 20 E 30 ANOS

12926(*852'(9,'$

Um reconhecimento ao trabalho e à
dedicação daqueles que constroem a
história da Fundação São Francisco Xavier de
compromisso com a qualidade. Em 2013, a
cerimônia de homenagem aos colaboradores
que completam 10, 20 e 30 anos premiou 130
profissionais da FSFX, que compartilharam
o momento e as emoções com colegas,
familiares e outros convidados.

A Fundação São Francisco Xavier passou
a oferecer um novo Seguro de Vida para
todos os colaboradores. Alinhado às práticas
de mercado, o novo plano traz vantagens
ampliadas e um melhor custo/benefício para
as famílias acobertadas. Entre os benefícios
da nova proposta estão apólice com capital
segurado equivalente a 26 vezes o salário-base;
o valor mínimo de R$ 31 mil (valor anterior era
de R$ 21 mil) e ampliação do valor máximo,
além de passar a contar agora com o e serviço
de assistência funeral, extensivo a cônjuge e
dependentes.

“Me senti realizado com
a homenagem prestada e
valorizado pelos 30 anos de
trabalho na Fundação.”
Jorge Perpétuo Filho
Inspetor de alunos do CSFX
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Tecnologia da Informação

Leandro Reis Marcos, supervisor técnico de Diagnóstico por Imagem

Na busca por uma atuação de excelência, o
desenvolvimento e a aplicação de recursos
tecnológicos são estratégicos para o
gerenciamento de pessoas, processos, produtos
e serviços. Alinhada às diretrizes de qualidade
e melhoria contínua, a equipe de Tecnologia
da Informação da Fundação São Francisco
Xavier responde por projetos que agregam

mais segurança e eficácia no atendimento aos
usuários, ao mesmo tempo em que fortalecem
a sustentabilidade do negócio, com ganhos em
redução de custo e produtividade. Em 2013, os
projetos mais expressivos evidenciam o quanto
a organização antecipa o futuro para se manter
como instituição de referência em Saúde e
Educação.
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RASTREABILIDADE NA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
(&(1752&,5Ô5*,&2'2+263,7$/
A equipe de TI foi responsável pela adequação
de um módulo do sistema Hosix, que passou a
registrar as saídas da Central de Esterilização
de Materiais (CME) por paciente, com a
finalidade de garantir a rastreabilidade dos
materiais para o Centro Cirúrgico. Houve
ainda a automatização da geração dos

pedidos do Centro Cirúrgico à CME, mediante
a programação das cirurgias, otimizando o
controle de materiais dispensados para os
setores. Outro benefício dessa implantação
foi garantir a segurança que envolve os
processos, equipe e, principalmente, os
pacientes. Mais detalhes na página 80.

BI USISAÚDE
Para uma gestão de excelência, a obtenção,
confiabilidade e velocidade das análises
das informações são de grande relevância.
A implantação do Business Intelligence
Usisaúde possibilita o acesso assertivo aos
dados das mais diferentes áreas do negócio,
revelando, com objetividade e precisão, o real
cenário da instituição. São ganhos oriundos
da sua implantação o cruzamento de dados

Com o BI é possível obter acesso às
informações relevantes ao negócio
em momento hábil para auxiliar a
tomada de decisão dos gestores,

gerando possibilidades
de aumento dos lucros e
melhor controle dos custos.
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específicos para análises, a padronização
de conceitos, terminologia e regras, a
maleabilidade no tratamento das informações
e a geração de conteúdo consistente para
estudos gerenciais e processos decisórios. Sua
proposta permite a utilização da ferramenta
pelos próprios gestores, reduzindo demandas
da área de Tecnologia da Informação. Outras
informações na página 114.

As informações disponibilizadas no BI
ilustram o mapa de utilização dos planos de
saúde por parte dos beneficiários. Assim, é
possível checar, por exemplo, onde estão e
quem são os beneficiários que mais utilizam
o plano, os prestadores de serviços de maior
FXVWRHDVUHJL}HVRQGHDVLQLVWUDOLGDGH²
relação entre a receita das mensalidades
e as despesas com os beneficiários em um
GHWHUPLQDGRSHUtRGR²HVWiDXPHQWDQGR
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6,67(0$0Ð9(/'(,19(17É5,23$75,021,$/

&+(&$*(0(5$675($%,/,'$'(
DE MEDICAMENTOS NA BEIRA DO
LEITO DO PACIENTE COM PDA
A atuação das equipes Multidisciplinar,
Tecnologia da Informação e Farmácia, aliada
à infraestrutura de rede sem fio, possibilitou
ao Hospital Márcio Cunha aprimorar a
segurança assistencial na administração de
medicamentos. A implantação do sistema
de Rastreabilidade e Checagem Beira Leito,
por meio da leitura do código de barras com
tecnologia PDA (Personal Digital Assistant),
permite acompanhar a origem e trajetória
dos itens dispensados aos pacientes
internados e profissionais envolvidos no
processo, por meio de tecnologia de captura,
armazenamento e transmissão eletrônica
de dados. É a integração completa e precisa
das informações do paciente e da medicação
aplicada à prescrição médica e dispensação da
Farmácia. A implantação do projeto, iniciada
em 2013 e já concluída em todos os setores
de internação, fortalece o pilar da segurança
assistencial. Veja mais na página 78.

A disponibilização de um módulo específico
com equipamento móvel para coleta de
informações in loco agiliza a realização do
inventário, com total confiabilidade. Em
utilização pela gerência de Contabilidade,
o Sistema Móvel Patrimonial permite que o
controle dos itens patrimoniais seja realizado
em conjunto com as áreas responsáveis
de toda instituição. O método implantado
está alinhado às exigências legais vigentes,
fornecendo à Fundação São Francisco Xavier
os relatórios e documentos necessários para
apresentação em auditorias e informações aos
órgãos fiscais.
6,67(0$'(*(67®2'(9,6,7$6+263,7$/$5(6
A tecnologia de captura, armazenamento e
transmissão eletrônica de dados tem sido
aliada do paciente, também, no tocante
à visita hospitalar. Com a implantação do
sistema de gerenciamento de visita por
leitura de código de barras, a Gerência
de Relacionamento com os Clientes pode
monitorar e controlar, de forma precisa,
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Ao chegar às recepções de
apartamentos e enfermarias,
o acompanhante ou visitante
informa o leito ou o paciente
e em seguida recebe uma
etiqueta. O controle da
permanência se dá com o
leitor de código de barras.

5HVXOWDGRVREWLGRV
 Controle efetivo das entradas
e saídas para os devidos leitos,
trazendo mais segurança
para o paciente internado
 Possibilidade de extrair relatórios
estatísticos de visitas
 Melhor qualificação da
identificação do visitante
 Apuração do quantitativo de
visitas por local de entrada
e outros critérios
 Redução da margem de erro
com a entrada de dados.
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toda a movimentação de acompanhantes
e visitantes nas unidades de internação do
Hospital Márcio Cunha. Integrado à gestão
hospitalar, o sistema permite ao gestor
estabelecer regras de visitação, como dia,
horário e volume de pessoas, e gera, com
segurança e agilidade, informações estatísticas
decorrentes dessa movimentação.
PLATAFORMA DE COMPRA
ELETRÔNICA DE OPME
OPMEnexo é a plataforma adquirida
pela Fundação São Francisco Xavier e
Usisaúde para realizar a gestão de Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPME).
Por meio desse sistema web, Hospital e
Operadora de planos de saúde realizam o
controle, o registro, o gerenciamento e a
aquisição online de todas as modalidades
de compras de materiais de alto custo.

Implantada em outubro,
observou-se a redução

de 17% no valor da

aquisição de OPMEs para a
Usisaúde, além de passar a
ser utilizada também para o
HMC a partir de dezembro.

Relatório de Gestão FSFX 2013

7$6<12926,67(0$'(*(67®2,17(*5$'2
Um passo decisivo rumo à inovação tecnológica
em todas as unidades de negócio. Após a
avaliação criteriosa da aplicabilidade de sistemas
de gestão integrados, voltados para as áreas
hospitalar e de operadoras de plano de saúde
existentes no mercado, a área da Tecnologia da
Informação, alinhada ao setor Comercial, definiu
o Tasy como sistema corporativo.

Sistema único
e integrado de
gestão

Alinhado à
sustentabilidade
do Negócio

Em fase de implantação, o novo software
substituirá as soluções até então utilizadas
na gestão de serviços hospitalares,
administrativos, financeiros, de suprimentos
e da operadora de saúde. Assim, foi definido
um Núcleo de Cadastro e Regras de Negócio
para viabilizar o levantamento de informações
de cada unidade, integrar participantes das

Mais de 70 módulos
configurados para os
diversos setores da
Instituição

Visão global
da Organização

As principais vantagens
do Tasy

Certificado pela
Sociedade Brasileira
de Informática em
Saúde (SBIS) e
Conselho Federal de
Medicina (CFM)

Presença em 545
instituições de saúde
do Brasil

Fornecedor único
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diversas áreas, apoiar treinamentos e efetuar
os chamados cadastros imprescindíveis,
que incluem dados como estruturas de
atendimento (setores e leitos), cadastros
de materiais e medicamentos, de pessoas
físicas e jurídicas (prestadores de serviços,
rede credenciada, fornecedores...) e cadastros
comerciais (exames, procedimentos internos,
convênios).
EXPANSÃO DO SISTEMA DE
021,725$d®2$872&/$9(6
A decisão de tornar automatizada a
única autoclave manual ainda existente
na Central de Materiais Esterilizados do
Hospital Márcio Cunha eliminou lentidão
na obtenção de dados, bem como possíveis
erros decorrentes de processos manuais.
O resultado da expansão se traduz em
maior controle, agilidade e segurança
no procedimento de esterilização.

UTILIZAÇÃO DE TABLETS NOS
(;$0(63(5,Ð',&26
A implantação de questionários eletrônicos do
Sistema do Indicador Único de Saúde (SIUS)
no consultório de Medicina Ocupacional
proporciona agilidade na análise dos resultados
e eliminação de custos com impressão.
%HQHItFLRV
 Eliminação dos custos com impressão.
 Eliminação da necessidade de
digitação dos questionários.
 Maior agilidade no processo de
consolidação e análise dos dados.
 Maior confiabilidade das informações.
 Aumento do nível de segurança
e sigilo das informações.
$03/,$d®2'26,67(0$'(&)79

.HLWLPD'DLDQH&UX]WpFQLFDHPHQIHUPDJHP
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Novas câmeras do circuito fechado de televisão
(CFTV) passaram a reforçar a segurança na
Unidade de Oncologia, no Pronto Socorro,
nas unidades fechadas do Centro Cirúrgico,
nas UTIs Adulto e Neonatal e Pediátrica, no
Centro Obstétrico e no Centro de Odontologia
Integrada.
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A eliminação de etapas
manuais proporciona mais

W Ñ na entrega
dos medicamentos.

6,67(0$'(*(67®2'(3/$126
2'2172/Ð*,&26
Um modelo de gestão unificado, que integra
planos odontológicos e rede credenciada e
mantém interface com o sistema de gestão
do Usisaúde e da rede própria (Centro de
Odontologia Integrada). Além do módulo
para gestão dos planos, credenciados e fluxos
de atendimento, o Sistema de Gestão de
Planos Odontológicos possui módulo web
para abertura, aprovação e finalização de
tratamento pelos credenciados, atualizações
cadastrais e consultas via internet.

%HQHItFLRV
 Redução no recebimento de guias
impressas, que deveriam ser
digitadas no sistema da Usisaúde
 Mais segurança no processo
de auditoria e glosas dos
procedimentos odontológicos
 Acesso via WEB para prestadores, para
verificação da situação cadastral dos
beneficiários, abertura e solicitação
de aprovação de tratamento
 Consulta on line ao relatório
de repasse mensal
 Agilidade e modernidade no
preenchimento eletrônico do
questionário de saúde realizado no
consultório de medicina ocupacional.

Odair José de Figueiredo, armazenista

UNITARIZAÇÃO AUTOMATIZADA DE
MEDICAMENTOS
Na Farmácia Central do Hospital Márcio Cunha,
os medicamentos que antes eram embalados
e etiquetados manualmente agora passam
pelo processo automatizado por meio de uma
máquina de unitarizar. A integração entre o
Equipamento de Unitarização e o Sistema de
Gestão Hospitalar resultou em um processo
mais ágil, com aumento significativo da
produção de estoque e soluções em logística.
Outros benefícios dessa implantação podem
ser observados em ganhos assistenciais e
mais segurança ao paciente, com o recurso de
impressão de alerta, forma de administração
do medicamento e aviso de boas práticas para
a equipe de Enfermagem. Mais no capítulo do
Hospital Márcio Cunha, página 78.
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7(/(55$',2/2*,$3$5$6(59,d2
EXTERNO DE LAUDÁRIO
Com o objetivo de agilizar a emissão dos laudos
de exames de Ressonância e Tomografia do
Hospital Márcio Cunha, foi incorporado ao
setor de Diagnóstico por Imagem o sistema de
Telerradiologia para obter o serviço externo
de laudário. Por meio do sistema de PACS,
é realizada a transferência das imagens de
exames para o sistema de Telerradiologia, que
envia diretamente para o Datacenter da Tele
Imagem (responsável em promover o serviço
de laudário). Além da eficiência na liberação de
resultados, fator muitas vezes decisivo para o
tratamento do paciente, pedido, questionário
médico e outras informações de histórico
do paciente são enviados juntamente com
a transferência da imagem do exame, para
auxiliar em um diagnóstico mais preciso.

A transferência das
imagens obtida com a
implementação do sistema,
bem como informações
do histórico do paciente,
auxiliam em um diagnóstico

mais rápido e preciso.
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Stephanie Campagnani Dantas, auxiliar administrativa
de relacionamento com clientes

,17(*5$d®29,$5$0$,6&20
OS CACs DE SANTOS E BH
As ligações para o Centro de Atendimento
ao Cliente da Usisaúde em Belo Horizonte
(MG) e Santos (SP), realizadas do Hospital
Márcio Cunha, do Colégio São Francisco
Xavier, do Centro de Odontologia Integrada,
das unidades da Usisaúde no Vale do Aço e
da Usiminas, já são realizadas diretamente
por ramal. As ligações originadas do
CAC BH e do CAC Santos para as demais
unidades também podem ser realizadas
com apenas os quatro dígitos do ramal.
Entre as vantagens obtidas com a
integração dos ramais destacam-se a
proximidade dos colaboradores dessas
áreas de atuação, a redução de custos com
ligações telefônicas interurbanas e o maior
controle estatístico no uso do recurso.
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ANÁLISE
A complexidade das estruturas hospitalares
posiciona a Tecnologia da Informação em
um patamar cada vez mais estratégico.
O desenvolvimento e a implantação de
diversas ferramentas na FSFX, aliadas à
boa gestão, têm sido fundamentais na
identificação e minimização de gargalos e
restrições.
As ações para rastreabilidade de
medicamentos e materiais, por exemplo
²GHWDOKDGDVQDSiJLQD²HYLGHQFLDUDP
o melhor controle do fluxo, sendo
determinantes para a redução de estoques,
de desperdícios, das compras emergenciais
e do tempo ocupado pelos colaboradores
no controle dos produtos. A maior eficiência
alcançada a partir das ferramentas digitais
auxilia ainda a reduzir o retrabalho,
diminuir custos de operação e potencializar
a assistência prestada ao paciente com
saúde e segurança.
Não há estatísticas oficiais no Brasil,
mas, segundo o Institute of Medicine dos
Estados Unidos, mais de sete mil pessoas
morrem anualmente e outros um milhão
e meio de pessoas sofrem graves danos
por erros de medicação no país norte-

americano. Aí está a relevância dessa
estratégia: reduzir sensivelmente o risco de
ministrar doses ou medicamentos errados
a partir da minimização da interferência
humana nos processos de checagem e
captura de informação.
A inteligência tecnológica aplicada aos
negócios da FSFX ganhou reforço também
com a chegada do Tasy. A implantação do
software, iniciada em 2013 e com término
previsto para novembro de 2014, possibilita
primeiramente revisar processos, checar
informações imprescindíveis e eliminar
duplicidades de cadastros, a fim de otimizar
operações e a tomada de decisões nas
próximas décadas.
Na prática, implantar um único software e
manter uma mesma plataforma na gestão
de serviços hospitalares, administrativos,
financeiros, de suprimentos e da operadora
de saúde, em substituição aos múltiplos
sistemas utilizados atualmente, trará
diversos benefícios, como ganhos em
integração de dados, maior segurança e
unicidade das informações e otimização
de tempo e recursos, além da facilitar a
administração com um único fornecedor.
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Inovaçao
Hospital Márcio Cunha
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Compromisso com a saúde
O Hospital Márcio Cunha é referência em
alta complexidade e prestação de serviços
nas áreas de ambulatório, pronto-socorro,
internação e serviços de diagnóstico para 35
municípios e cerca de 800 mil habitantes
na macrorregião Leste do Estado de Minas
Gerais. Primeira entidade hospitalar do país
a receber a certificação de Acreditação com
Excelência pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA), o HMC sabe o quanto é
necessário ir além dos recursos disponíveis
no segmento hospitalar para se sobressair

Norte
Montes Claros

Macroleste
35 municípios
800 mil habitantes
Leitos hospitalares
OMS - 2,5 a 3 por mil hab.
Microrregião - 1,48

no adverso contexto da saúde brasileira.
Processos avançados, tecnologias aplicadas e
profissionais diferenciados somente cumprem
o seu papel se a gestão do hospital estiver
firmemente comprometida com a qualidade
da assistência prestada, antecipando situações
e respondendo com planejamento, atuação
e resultados às adversidades impostas
por um sistema ainda em organização.

As 13 Macrorregiões de Saúde possuem ainda a
subdivisão por Microrregiões, que totalizam 75

Na extremidade contrária às estatísticas,
que apontam que 88% dos 6.774 hospitais
instalados no Brasil possuem menos de 150
leitos, no último ano, o Hospital Márcio Cunha
passou a dispor de 527 leitos, distribuídos
em duas unidades, além de uma terceira

Jequitinhonha
Diamantina

Centro
Belo Horizonte

Triângulo do norte
Uberlândia
Triângulo do sul
Uberaba
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Nordeste
Teófilo Otoni

Noroeste
Patos de Minas

Oeste
Divinópolis

Sul
Alfenas, Varginha,
Pouso Alegre, Poços de
Caldas e Passos

Leste
Gov. Valadares
e Ipatinga
Leste do sul
Ponte Nova

Centro sul
Barbacena
Sudeste
Juiz de Fora

unidade voltada para pacientes oncológicos e
a Unidade de Medicina Diagnóstica. Mesmo
impactada com os reflexos da demanda
social, sua estrutura mantém a qualidade
dos serviços prestados em níveis elevados.
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AUMENTO DO NÚMERO DE LEITOS
Hospital Márcio Cunha
Unidade I

496

527

2012

2013

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

Em 2013, o HMC incorporou 45 novos
médicos ao Corpo Clínico, que passou
a contar com 318 profissionais de 50
especialidades. Foram contratados
mais 27 enfermeiros, 186 técnicos
em enfermagem e 15 auxiliares
e operadores de radiologia, e
implantadas melhorias nos fluxos de
atendimentos, somando agilidade à
qualidade e à segurança na assistência.

Oncologia
Tratamaento intensivo neonatal,
pediátrico e adulto

Colaboradores e
Especialidades

Urgência e emergência

2.283 colaboradores
$SRLR*HVWmR
+0&
50 especialidades médicas
318 médicos

Gestação de alto risco
Terapia renal substitutiva
Transplantes renais
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,1$8*85$d¯(6
A vocação do Márcio Cunha como hospital
geral e de alta complexidade exige
investimentos contínuos. Em 2013, a instituição
inaugurou uma nova fase em sua história de
compromisso com a saúde. Com as presenças
do governador de Minas Gerais, Antônio
Anastasia, do presidente da Usiminas, Julián
Eguren, outras autoridades e comunidade,
foram entregues novas áreas a clientes do
Sistema Único de Saúde (SUS), de convênios
e da Usisaúde, que passam a contar com
estruturas arrojadas e ambientes que unem
tecnologia e humanização.
Destaque para o novo Pronto-Socorro, com
uma área adicional de 2,8 mil m2, duas vezes
maior que a anterior, e que contempla uma
Unidade de Observação Infantil e de Urgência
Pediátrica e uma Unidade de Observação de

“Conhecedores de que a saúde
pública é uma demanda
infinita, na qual cada vez
mais necessitamos aplicar
recursos e fortalecer ações
em andamento, nos dá
muita alegria comparecer à
inauguração de instalações
modernas como essas,
viabilizadas através de parceria.”
Antônio Anastasia
Governador de Minas Gerais
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)DFKDGDGRQRYR3URQWR6RFRUURGR+0&

Adultos, com aparelhos modernos e 17 leitos
de atendimento. O Pronto-Socorro passou
a abrigar, também, oito novos consultórios;
sala de Urgência Clínica estruturada para
casos de alta complexidade; sala para Serviço
Social e área administrativa para gestão,
suporte, treinamento e confortos médico e de
enfermagem.
À parte nova, foram integrados ainda no
final de 2013 outros 645 m2 da antiga área,
totalmente revitalizados. O espaço inclui nova
Sala de Emergência, três salas exclusivas para
Pequenos Procedimentos, uma para Farmácia
Satélite e a Unidade de Ortopedia, que conta
com quatro leitos de observação e uma sala
de raios-X exclusiva para atendimentos a
pacientes do Pronto-Socorro. Na prática, os
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$QW{QLR-RUJHGH6RX]DVHFUHWiULRGH(VWDGRGH6D~GH$QW{QLR$QDVWDVLDJRYHUQDGRUGH0LQDV*HUDLV&HFtOLD)HUUDPHQWDSUHIHLWDGH,SDWLQJD
-XOLiQ(JXUHQSUHVLGHQWHGD8VLPLQDV/XtV0iUFLR$UD~MR5DPRVGLUHWRUH[HFXWLYRGD)6);

novos pontos de apoio resultam em vantagens
como a agilidade, por permitir a realização
de mais atendimentos simultâneos, e a
separação dos pacientes por setores de acordo
com a gravidade do caso, fazendo com que os
pacientes que estejam recebendo assistência
em pequenos procedimentos, por exemplo,
não tenham contato com vítimas de traumas
mais graves.
Os investimentos realizados reforçam a posição
da entidade não apenas como referência na
prestação de serviços de saúde no Leste de
Minas, mas também como um importante
parceiro do Estado para o fortalecimento da
Rede de Urgência e Emergência em Minas
Gerais, corresponsável pelo desenvolvimento
social da região.

8UJrQFLD3HGLiWULFD3URQWR6RFRUUR
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-XOLiQ(JXUHQSUHVLGHQWHGD8VLPLQDV/XtV0iUFLR$UD~MR5DPRVGLUHWRU
H[HFXWLYRGD)6);0DXUR2VFDU6RX]D/LPDVXSHULQWHQGHQWHGR+0&

2EVHUYDomR$GXOWR3URQWR6RFRUUR
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“A Usiminas não apenas
instituiu a Fundação São
Francisco Xavier, como também
se tornou sua maior cliente
na área de serviços de saúde.
A partir dessa parceria, a FSFX
conseguiu se desenvolver e
está realizando investimentos
capazes de ampliar o alcance de
sua atuação na comunidade...”

1RYRVOHLWRVGH87,8QLGDGH,,
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Pronto-Socorro: em
2013, a unidade realizou

117.261 atendimentos.

5HFHSomR3URQWR6RFRUUR

“...Esse é um exemplo
de parceria social e
economicamente sustentável,
que expressa o compromisso
da Usiminas em contribuir
para o desenvolvimento
das comunidades onde
está presente.”
Centro de Diagnóstico por Imagem

Julián Eguren
Presidente da Usiminas
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$03/,$d¯(6(02'(51,=$d¯(6
Unidade I

Unidade II

Novo 3URQWR6RFRUUR com área total de
4.000 m2 em dois andares (2.800 m2
de ampliação e 1.200 m2 de reforma).

 Criação de uma nova Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), aumentando
em 10 leitos o número total no hospital

 Unidade de observação infantil
e urgência pediátrica, com oito
pontos de atendimento
 Criação da unidade para observação de
adultos, com duas salas de observação
e 17 pontos de atendimento
 Oito novos consultórios, sendo
três de acolhimento e classificação
de risco, dois pediátricos e
três de urgência clínica
 Sala de Emergência
 Três salas exclusivas para
Pequenos Procedimentos
 Farmácia Satélite
 Unidade de Ortopedia, com quatro
leitos de observação e uma sala de
raios-X exclusiva para atendimentos
a pacientes do Pronto-Socorro
 Sala de Serviço Social
 Área administrativa para gestão,
suporte, treinamento, conforto
médico e de enfermagem
 Equipamentos de última geração
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 16 novos leitos de internação com
suporte da equipe multiprofissional
 20 novos consultórios, com
985 m2 de área construída
 Criação do Centro de Diagnóstico
por Imagem, com capacidade
para realizar 10 mil exames de
diagnóstico por mês, entre eles
radiologia digital, ultrassonografia,
tomografia computadorizada,
ressonância magnética,
mamografia, ecocardiograma e
densitometria óssea, entre outros
 Novos equipamentos com
tecnologia de ponta

A entrega das novas áreas
somam R$ 28,5 milhões em
investimentos, proporcionando
aumento na capacidade de
atendimento, melhoria no fluxo
de pacientes, mais agilidade
e assistência de qualidade.
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RECURSOS
Todas as ampliações e modernizações entregues
no Hospital Márcio Cunha fazem parte do Plano
Diretor de Obras da FSFX, iniciado em 2011 e
que, até 2015, investirá mais de R$ 42 milhões
em suas unidades. Do total de investimentos
realizados e previstos pela Fundação, R$ 33,6
milhões são custeados pela própria Instituição,
sendo parte financiada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Também foram aplicados recursos advindos
do Governo de Minas Gerais, para aquisição

de novos equipamentos como ressonância
magnética e tomógrafo, e do Ministério da
Saúde, para a compra de dois aceleradores
lineares de última geração, destinados ao
tratamento de pacientes com câncer. Somados
os recursos do Plano Diretor de Obras e para
a manutenção dos serviços, os investimentos
no HMC totalizam mais de R$ 50 milhões
em quatro anos. Veja tabela de recursos
alocados pelo poder público na página 162.

*ODXEHU,YDQGH6RX]DRSHUDGRUGHUHVVRQkQFLD
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352-(d¯(6
Investimentos da FSFX no Hospital Márcio Cunha, previstos para os próximos dois anos:

 7pUPLQRGDiUHDGHUHIRUPD
do Pronto-Socorro

 5HIRUPDHDPSOLDomRGD8QLGDGH
de Processamento de Roupas

 &ULDomRGDQRYD8QLGDGHGH
Alimentação e Nutrição

 $PSOLDomRGR&HQWURGH7HUDSLD
Renal Substitutiva, com aquisição de
novas máquinas para hemodiálise

 &RQVWUXomRGHKHOLSRQWRQD8QLGDGH
I, melhorando a integração com
a Rede de Urgência e Emergência
do Estado de Minas Gerais
 $TXLVLomRGHGRLV$FHOHUDGRUHV/LQHDUHV
de última geração, utilizados no
tratamento de pacientes oncológicos
(por meio do convênio de R$ 4 milhões
com o Ministério da Saúde)
 &RQVWUXomRGRbunker, espaço
apropriado para instalação do Acelerador
Linear e que isola a alta radiação

6,1(5*,$
A gestão do Hospital Márcio Cunha atua para
manter o diálogo com o poder público, no
intuito de viabilizar ações em sinergia. Sua
experiência com o Sistema Único de Saúde
ilustra a filosofia da instituição, que busca
ser referência tanto em atendimentos de alta
complexidade, como oncologia, hemodiálise
e tratamento de terapia intensiva, quanto de
inovação em produtos e serviços que tragam
benefícios diretos aos seus pacientes, como
transplantes renais, cirurgias cardíacas e
implantes de marca-passo.
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 5HIRUPDHDPSOLDomRGR
Centro Obstétrico
 ,PSODQWDomRGD8QLGDGHGH6D~GH
em Coronel Fabriciano (MG)
 &ULDomRGHQRYRVOHLWRVGH
internação na Unidade II do HMC

5()250$6(129$60(/+25,$6
Ambientes revitalizados, mais modernos,
com novos móveis e equipamentos que
otimizem o trabalho dos colaboradores e
ofereçam assistência ainda melhor a pacientes
e acompanhantes. Para viabilizar essas
projeções, a Fundação São Francisco Xavier
iniciou a reforma dos andares de internação da
Unidade I do Hospital Márcio Cunha.
As melhorias abrangem 69 enfermarias e 136
apartamentos, destinados a pacientes do SUS,
de convênios e da Usisaúde, além de corredores
de acesso, arsenais, copas, banheiros, salas
administrativas, postos de enfermagem,
expurgo, sala de curativos e sala de materiais,
entre outros.
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Serão aplicados no total
R$ 956 mil de recursos
próprios para reforma de
69 enfermarias e
136 apartamentos, e mais
R$ 290 mil para compra
de móveis e equipamentos.
RECURSOS MATERIAIS
Revitalizados, os ambientes ganharam ainda
novos móveis, como mesas de refeição, mesas
de cabeceira, biombos, camas hospitalares,
poltronas para acompanhantes, suporte para
soro e televisores.
Além dos investimentos feitos com
recursos próprios, a Fundação adquiriu
carros de medicação e de curativos para
enfermagem, cadeiras de rodas, aparelho de
eletrocardiógrafo e oxímetro de pulso digital,
entre outros, por meio de convênio do PróHosp, do Governo do Estado de Minas Gerais.

“Além de melhorar o nosso local
de trabalho, com um ambiente
mais seguro e organizado,
as melhorias trazem ganhos
de praticidade e ergonomia
para o colaborador e maior
conforto para os pacientes,
contribuindo para uma
assistência mais humanizada.”
Juliana Bechara Almeida Sousa
Gerente da Unidade Materno-Infantil
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Alta complexidade
cardiovascular
129$6+$%,/,7$d¯(6(06(59,d26
&$5',29$6&8/$5(6
O Hospital Márcio Cunha deu mais um salto
importante na prestação de serviços de alta
complexidade. A instituição foi habilitada pelo
Ministério da Saúde para ampliar os serviços de
alta complexidade cardiovascular pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Foram habilitados os
Procedimentos Endovasculares Extracardíacos
e do Laboratório de Eletrofisiologia.
Os novos serviços possibilitam a realização de
tratamento das doenças arteriais e venosas
de forma menos invasiva, o que significa
recuperação mais rápida do paciente. Entre
os procedimentos endovasculares habilitados
estão o tratamento ao aneurisma da aorta,
a angioplastia da artéria carótida e artérias
em membros inferiores. Já o credenciamento
da Eletrofisiologia permite expandir o
tratamento dos diversos tipos de arritmias
cardíacas. A especialidade, por meio de estudo
eletrofisiológico, ablação da arritmia por
radiofrequência, mapeamento de taquicardia e
do implante de marcapassos desfibriladores e
ressincronizadores, pode curar pacientes com
arritmias.

INDICADORES DE CASOS ENDOVASCULARES

2010
50

2011
60

2013
150

2012
80

As novas habilitações atestam o nível de
incorporação tecnológica que o Hospital
Márcio Cunha possui e a sua vocação para
serviços de alta complexidade. Um bom
exemplo está no aumento da atuação do HMC
em casos endovasculares.
,QWHJUDQWHVGD&OtQLFDGH&LUXUJLD9DVFXODUFRPJHVWRUHV
da Auditoria Corporativa e Diretoria do HMC
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&,585*,$6&$5'Ì$&$6
 231 de grande porte
feitas no ano passado
 100

cirurgias de
revascularização do
miocárdio pelo SUS

 0pGLDGHSHUPDQrQFLD8

dias,
a segunda menor de Minas

nos últimos cinco anos
Unidade de Hemodinâmica do HMC

 7D[DGHPRUWDOLGDGH1,63

apenas,
a segunda menor do Estado.

TRATAMENTO DAS ARRITMIAS
Na área da Cardiologia, a subespecialidade da
(OHWURILVLRORJLD²TXHFRQVLVWHQRGLDJQyVWLFR
e tratamento de arritmias através de cateteres
LQWURGX]LGRVQRLQWHULRUGRFRUDomR²WDPEpP
tem alcançado números expressivos. Em
pouco mais de dois anos, o Hospital Márcio
Cunha realizou 50 procedimentos de estudos
eletrofisiológicos e ablação (nome dado à
cauterização dos focos de arritmia cardíaca
dentro do coração). Com o credenciamento
do serviço junto ao SUS, o HMC aumenta
a possibilidade de tratamento para mais
pacientes, ressaltando sua posição de
referência regional em alta complexidade
cardiovascular.

50 procedimentos de estudos
eletrofisiológicos e ablação
em pouco mais de dois anos

0$,6,129$d¯(6
Em 2013, o HMC passou a realizar a cirurgia
cardíaca através da aréola mammae, uma
técnica minimamente invasiva pela qual a
equipe médica enxerga o coração por meio
de até três telas: uma microcâmera de vídeo,
um ecocardiograma transesofágico (tipo de
ultrassom) e, eventualmente, a radioscopia
(raio-X). Os resultados são menos trauma por
conta de incisões menores, diminuição da
dor, menor risco de infecções, melhor efeito
estético e redução de custos. O Hospital passou
também a disponibilizar a pacientes do SUS as
chamadas cirurgias híbridas, que combinam
técnicas da cirurgia endovascular (menos
invasiva) com o método tradicional. Para
2014, outro passo importante será o ingresso
no Banco de Dados de Cirurgia Torácica dos
Estados Unidos, que possibilitará apresentar
e comparar os indicadores do HMC a níveis
internacionais.
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Unidade de Oncologia
O processo de reestruturação e incremento
de serviços na Unidade de Oncologia, desde
que foi adquirida pela Fundação São Francisco
Xavier, em 2011, incluiu a criação de novos
indicadores de qualidade, assistenciais, de
produtividade e corporativos. Na prática, isso
consolida a gestão da Oncologia junto às
demais unidades do Hospital Márcio Cunha
e ao processo de Acreditação Hospitalar,
estabelecido pela instituição há mais de
uma década. A consequência é uma prática
assistencial mais segura, humanizada e com
qualidade, durante toda a assistência prestada
ao paciente.

ATENDIMENTOS: UNIDADE DE ONCOLOGIA
Consultas

32.990

36.192

2012

2013

16.985

16.952

18.526

2011

2012

2013

16.216

15.171

16.767

2011

2012

2013

1.247

1.360

1.329

2011

2012

2013

26.562
2011
Quimioterapia

Radioterapia

Referência regional no
combate ao câncer para cerca
de um milhão de habitantes
do Leste mineiro, em mais
de 50 municípios.

Alta Complexidade em Oncologia
O Hospital Márcio Cunha é credenciado como
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia
(Unacon) com radioterapia, classificação
concedida apenas aos hospitais que possuem
condições técnicas, equipamentos e recursos
humanos adequados à prestação de assistência
especializada para o diagnóstico definitivo e
tratamento do câncer.
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Medicina
Nuclear

Procedimentos
totais

61.010

2011

66.473

2012

72.814

2013
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R$ 11,7 milhões em investimentos na
A Unidade de Oncologia
do Hospital Márcio Cunha
atende a 95% dos pacientes
por meio do SUS.

Unidade de Oncologia, por meio de recursos
próprios e de convênios com o Ministério
da Saúde e o Governo do Estado, além de
recursos já captados pelo Pronon, com o
apoio da Usiminas e outras empresas.

Fachada da Unidade de Oncologia do HMC

,19(67,0(1726
A Fundação ampliará a capacidade de
atendimentos na Unidade de Oncologia,
investindo em infraestrutura e incorporação
tecnológica. A aquisição de dois Aceleradores
Lineares, por meio de convênio com o
Ministério da Saúde, promoverá a evolução no
tratamento radioterápico em Minas Gerais.

Para abrigar o equipamento, recursos próprios
serão aplicados na ampliação, reforma e
adequação da Unidade. O projeto para a
construção do bunker, local com estruturas
apropriadas para a instalação e utilização
segura dos equipamentos, foi aprovado no
final de 2013.
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A modernização do parque radioterápico do
Hospital Márcio Cunha trará aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Usisaúde
o que há de mais moderno em termos de
radioterapia nos grandes centros. A previsão
é de que as obras de adaptação do espaço e a
entrega do acelerador linear sejam concluídas
em setembro de 2014.

Principais vantagens

Maior oferta de
tratamentos
Menor prazo para
início do tratamento
após o diagnóstico
Melhor qualidade da
assistência prestada ao
paciente oncológico

Com os novos aceleradores, a
capacidade de atendimento
da Unidade de Oncologia
do Hospital Márcio Cunha
pode aumentar em até

100%, passando de 90 para
180 pacientes diários.
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ACELERADOR LINEAR
Importado dos Estados Unidos, o equipamento
chamado acelerador linear é capaz de executar
tratamentos em qualquer parte do corpo do
paciente, ao produzir radiação de alta energia
e alta capacidade de penetração e interação
com o organismo. Somado a esse avanço,
a Unidade de Oncologia ganhará também
sistemas computadorizados sofisticados
para o planejamento e distribuição das doses
de radiação, já incorporados na compra
do acelerador. Na prática, garantirá aos
profissionais técnicos e médicos a utilização
de altas doses de radiação em áreas limitadas,
o máximo possível, ao tecido tumoral doente,
preservando mais os órgãos sadios em torno
do tumor.

Relatório de Gestão FSFX 2013
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MAIS RECURSOS COM O PRONON

O tratamento de Braquiterapia é considerado
como indispensável para contemplação
terapêutica das pacientes portadoras de tumor
de colo uterino que necessitem de terapia por
radiação, sendo muito utilizado nos tumores
do colo uterino e endométrio, mas tendo ampla
utilização também em outras patologias.

Buscar recursos para ampliar a capacidade
de atendimento do Hospital Márcio Cunha é
uma das vertentes definidas pela Fundação
São Francisco Xavier para continuar crescendo
com qualidade na prestação dos serviços. Além
das parcerias já consolidadas e bem-sucedidas
com o Ministério da Saúde e com o Governo
de Minas, a partir de 2013 a instituição iniciou
o trabalho de captação de recursos junto à
iniciativa privada para o desenvolvimento de
projetos que beneficiem pacientes com câncer.
Ao se habilitar junto o Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), empresas
e pessoas físicas podem destinar recursos
com incentivo fiscal para o financiamento de
iniciativas na área oncológica do HMC.

A Radiocirurgia é um tratamento amplamente
utilizado na pratica diária da radioterapia
moderna, podendo ser utilizado nas patologias
primárias ou metastáticas do sistema nervoso
central, no caso de pacientes já tratados e
com doença residual ou em crescimento, nos
pacientes com doença localizada em pontos
eloquentes do sistema nervoso central muitas
vezes sem acesso cirúrgico ou mesmo por
radioterapia conformacional e com IMRT.

A incorporação tecnológica
ampliará a lista de
procedimentos, incluindo
Radiocirurgia e Braquiterapia,
reduzindo o quantitativo
de pacientes da região que
precisam buscar assistência
em Belo Horizonte.

Projetos da FSFX apresentados ao Pronon
2013/2014 – valores para captação*
Projeto 1
Avanço Tecnológico
9DORU7RWDO

R$ 2.175.492,92
Projeto 2
Reforma da Unidade de Oncologia
9DORU7RWDO

R$ 2.518.062,50
*Início a partir de 10/12/2013, data da publicação da
Portaria nº 1.038 da Lei 12.715/2012, que autorizou a
captação de recursos.
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Transplantes
$32,29,'$
No Hospital Márcio Cunha, os esforços
concentrados no desenvolvimento de
campanhas de conscientização e no trabalho
da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT)
tem reflexos positivos no número de doadores,
que aumenta a cada ano.
A partir de 2013 os indicadores poderão
aumentar ainda mais, graças à criação do Leito
de Apoio à Vida. Em consonância com as ações
do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual
de Saúde, por meio do MG Transplantes, o
Hospital Márcio Cunha passou a destinar um

leito da Unidade de Cuidados Intermediários,
no 7º andar da Unidade I, para internação
exclusiva de pacientes classificados como
potenciais doadores de órgãos e tecidos para
transplantes.

Protocolo de avaliação de pacientes que
poderão ser encaminhados ao Leito de
$SRLRj9LGDHODERUDGRSHOD&,+'277
Na avaliação médica, será preciso
atender a um dos quatro critérios:
1 Pacientes admitidos com quadro
neurológico classificado como
GLASGOW 3*
2 Pacientes internados ou transferidos
de outros hospitais que evoluam para
GLASGOW 3
3 Pacientes avaliados pela Clínica
Neurológica como muito grave, sem
possibilidade de intervenção cirúrgica
e com grande probabilidade de evoluir
para morte encefálica
4 Além dos itens acima, podem ainda
ser encaminhados para o leito
pacientes com parecer favorável
do coordenador da CIHDOTT ou de
outro médico que esteja conduzindo
o processo de diagnóstico de morte
encefálica
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24 captações de múltiplos
órgãos realizadas nos últimos
cinco anos e 17 captações
de córneas desde 2012

Em Minas, o número de transplantes
de córneas realizados em 2013 foi
de 1.441, e o de rins, 534. Contudo,
o número de doadores efetivos caiu
de 245 para 228, o que ressalta a
importância dos trabalhos da CIHDOTT

A criação do leito de Apoio à Vida reforça o
compromisso da instituição com a captação
de órgãos e com o serviço de transplante renal
que atende a todo o Leste de Minas Gerais, em
sintonia com as ações do Ministério da Saúde.
(18&/($d®2'(&Ð51($
Outro importante passo em relação à doação
de órgãos foi dado em 2013. Com a capacitação
de uma equipe específica, composta por duas
enfermeiras e um técnico em Enfermagem
junto à médica oftalmologista Sabrina
Cavaglieri, o Hospital Márcio Cunha está
qualificado para realizar a enucleação de
córnea. Com isso, a atividade, realizada
anteriormente por profissionais da MG
Transplantes do polo de Governador Valadares,
ganha em agilidade e praticidade.
A enucleação é o procedimento cirúrgico de
remoção do globo ocular. Diferente dos casos
de outros órgãos, que aceita apenas doadores
com morte encefálica, a retirada da córnea
pode ser feita até seis horas depois da parada
cardiorrespiratória.
O Hospital Márcio Cunha está apto para
realizar a captação de outros órgãos, como
rins, fígado e pâncreas; sendo que estes
últimos são encaminhados para outros
centros transplantadores específicos de cada
órgão, salvando vidas de pacientes em outros
hospitais.

-RVp+LSyOLWR6REULQKR-XQLRUWpFQLFRHPHQIHUPDJHP
'DQLHOD$OYHV/HLWHHQIHUPHLUD6DEULQD&DYDJOLHUL6LOYDRIWDOPRORJLVWD

Com uma equipe treinada
em enucleação de córnea, o
Hospital amplia a captação do
órgão para transplantes em
Minas Gerais e reduz o tempo
de espera dos pacientes.
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Referência em Nefrologia
O Centro de Terapia Renal Substitutiva
(CTRS) do Hospital Márcio Cunha é o único
centro transplantador no Leste de Minas
Gerais, atendendo a pacientes de Teófilo
Otoni, Governador Valadares, Caratinga,
Manhuaçu e todo o Vale do Aço. O trabalho
desenvolvido ao longo de duas décadas
de atuação, que alia qualificação técnicocientífica, incorporação tecnológica,
pesquisa, expertise e resultados expressivos,
fez com que o CTRS se consolidasse
como referência regional em nefrologia e
destaque nacional em transplante renal.
Desde 2006, quando o MG Transplantes
redirecionou o fluxo de pacientes regionais
inscritos na fila de espera de Belo Horizonte
para Ipatinga, o Hospital Márcio Cunha
já realizou 220 procedimentos. Na seção

de hemodiálise do CTRS, 50 máquinas
realizam, em média, 3.369 sessões mensais
de diálise, em diferentes turnos.
EXPANSÃO
Agora, o Centro de Terapia Renal se
prepara para receber obras de ampliação e
melhorias. São investimentos que reforçam
o compromisso da Fundação São Francisco
Xavier com a população e o atendimento de
qualidade. O projeto prevê a expansão de
200 m2 na estrutura local e a aquisição de 20
novos equipamentos de diálise. O resultado
dessas mudanças será o aumento de 30%
na capacidade de atendimento da Unidade,
até 2015, dando mais agilidade, conforto e
qualidade de vida para os pacientes.

SESSÕES DE HEMODIÁLISE

37.601

40.430

2012

2013

O HMC já realizou 294

transplantes renais
nos últimos dez anos
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Consolidado como referência
regional em terapia e
transplante de rins, o Centro
de Terapia Renal Substitutiva
do Hospital Márcio Cunha se
prepara para uma importante
ampliação, que aumentará

em 30% a sua capacidade
de atendimento, até 2015.
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-~OLR&pVDU0RUHLUDHQIHUPHLUR0DULD/XLVDGH-HVXVSDFLHQWH

RECOMEÇO

Julimara Rodrigues, paciente

“Ganhei uma nova vida, com muito mais
disposição e possibilidades”. Quem afirma é
a adolescente Julimara Rodrigues, de 17 anos,
transplantada em abril de 2013, no Hospital
Márcio Cunha. Para ela, receber um novo
rim significou muito mais do que superar a
insuficiência renal. Submetida a vários exames
pela equipe do HMC, foi constatada, entre
outras comorbidades, uma patologia que
afeta o tecido ósseo. A indicação cirúrgica
tornou-se pré-requisito para a realização do
transplante, que ocorreu satisfatoriamente.
Após as intervenções, Julimara apresenta
uma melhora significativa na sua saúde, em
diversos aspectos. Não utiliza mais muletas,
tem tempo e energia para realizar o que
deseja e sorri com a leveza de quem pode,
finalmente, desfrutar a própria juventude.
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Assistência em Foco
Garantir a segurança de colaboradores,
pacientes e acompanhantes é uma
preocupação constante do Hospital Márcio
Cunha, que, por meio de campanhas
de conscientização e ações preventivas,
reforça a importância da Segurança
Assistencial dentro do ambiente hospitalar.
Com o programa Assistência em Foco, o
HMC desenvolve ações para incentivar
práticas seguras dentro do Hospital.
Entre essas ações, o encontro mensal de
Segurança Assistencial, no qual acontece a
premiação dos “Colaboradores Seguros do
Mês”, possibilita prestar homenagens aos
profissionais que se destacam e reforçar
os conceitos de comportamento seguro e
atenção sobre os processos assistenciais na
atividade diária do Hospital. Por meio de
temas como prescrição e medicação correta,
notificação de eventos adversos, estratégias de
segurança, protocolos assistenciais, sigilo da
informação e trabalho em equipe, a iniciativa
é uma forma de incentivar o local de trabalho
a tornar o ambiente mais seguro para o
colaborador, os pacientes e seus colegas.
Durante o ano de 2013, o setor de Farmácia
do HMC realizou auditorias periódicas nas
Unidades I e II, buscando o atendimento
humanizado com qualidade e segurança
aos pacientes. As auditorias tiveram o
objetivo de verificar e sinalizar às equipes de
Enfermagem, de forma educativa, a realização
de práticas assistenciais de acordo com os
protocolos institucionais estabelecidos e com
as exigências dos órgãos acreditadores.
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A auditoria contemplou a checagem do
carrinho de emergência, o estoque de
medicamentos e o acompanhamento de
preparação e administração de medicamentos.
A campanha de conscientização para a
higienização das mãos foi outra ação lançada
em 2013, com o intuito de lembrar aos
colaboradores, pacientes e acompanhantes
da importância de lavar as mãos. Diversas
peças gráficas foram fixadas pelos setores
do Hospital, como em banheiros e próximo
aos lavatórios. Todas elas trazem dicas
sobre a maneira correta de higienizar
as mãos, deixando-as limpas e livres de
contaminantes. Uma intervenção artística
também passou pelas unidades do hospital,
distribuindo adesivos, panfletos explicativos
e chamando a atenção do público.

*DEULHOD6DEU\QH)HUQDQGHVWpFQLFDHPHQIHUPDJHP
6KHLOD'pOLD6DQWDQDHQIHUPHLUD'DQ~ELD0DULD)HUUHLUD6LOYD
WpFQLFDHPHQIHUPDJHP
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Mesmo com uma baixa taxa de infecção
hospitalar geral, de 2,90%, o HMC segue
as recomendações internacionais ao
buscar mensurar também indicadores de
infecção focados nos pacientes de maior
risco (como os internados nas unidades
de terapia intensiva). Extraindo resultados
positivos, a instituição apresenta dados
comparáveis aos valores de referência
da Secretaria Estadual de Saúde de
São Paulo (SES/SP), que reúne dados
de 350 hospitais com UTI Adulto e 138
hospitais com UTI Neonatal e Pediátrica.

“Precisamos transformar
o comportamento seguro
em hábito, para garantir a
assistência e a segurança do
paciente. Com as mãos limpas,
a gente evita a transmissão de
micro-organismos. Uma medida
simples que protege pacientes,
familiares e a nós mesmos
contra a infecção hospitalar.”
Mauro Oscar de Souza Lima
Superintendente do HMC

Densidade de Incidência de
,QIHFo}HV²+0&
Sepse associada ao
catéter venoso central
em UTI Neonatal

27 (equivalente
ao percentil 75
dos hospitais
analisados)

Sepse associada ao
catéter venoso central
em UTI Adulto

3 (taxa
comparável à
dos 25% mais
seguros)

Pneumonia associada
à ventilação mecânica
em UTI Adulto

8 (taxa
comparável à
dos 25% mais
seguros)

Infecção no trato
urinário associado
à sonda vesical de
demora em UTI Adulto

8 (equivalente
à média dos
hospitais
analisados)

O Projeto de Perinatologia do programa
Assistência em Foco recebeu a médica
anestesiologista e professora da Universidade
Federal de Minas Gerais, Eliane Soares.
Referência em Anestesia Obstétrica na capital
mineira, Eliane apresentou estudos com
evidências científicas das melhores práticas
de analgesia, que servem para o alívio da
dor em partos normais. Com o evento, um
grupo multidisciplinar foi formado para
discutir as práticas apresentadas e definir
o protocolo a ser adotado pelo HMC.
Outra ação do projeto de Perinatologia foi a
formação e capacitação de 13 novas doulas
para o Hospital. As doulas são voluntárias
que dão suporte físico e emocional a outras
mulheres, antes, durante e após o parto.
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Além disso, o HMC vem investindo
permanentemente na rastreabilidade de
materiais e medicamentos. Trata-se da
capacidade de identificar e monitorar um
material ou produto desde o momento em
que é entregue pelo fabricante até o consumo
do paciente. Para garantir o controle sobre
recebimento, distribuição, dispensação e
administração, com dados precisos sobre
lotes e validades, a Fundação São Francisco
Xavier vem incorporando tecnologia e
promovendo mudanças em diversos setores.
O resultado se traduz em processos mais
eficientes, que conferem mais segurança e
qualidade na assistência aos pacientes.
$OJXQVEHQHItFLRV
 Maior segurança do paciente.
 Atende a legislação 11.903, da Anvisa
 Medicamentos preparados no carrinho de
medicação, dentro do quarto do paciente
 Checagem em horário real pelo PDA
 Conferência dos nove certos (paciente,
medicamento, via, dose, horário, documentação,
ação da droga, forma do medicamento e
resposta do paciente certos) da medicação
realizada pelo colaborador e pelo PDA, que
emite alertas informativos e em casos de erros.
 O Relatório pelo PDA realiza a contagem
de todas as gotas ingeridas pelo paciente
e medicamentos da urgência caem
diretamente na conta do paciente, facilitando
o trabalho relacionado ao faturamento.
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RASTREABILIDADE E CHECAGEM BEIRA-LEITO

1
Na Farmácia, o equipamento de
unitarização otimiza o processo de
embalagem de ampolas fracionadas e de
comprimidos unitários, destinados aos
pacientes nos leitos. O material lacrado
traz a impressão de informações como lote,
validade e código de barras.

Queda de 36% de erros
de separação na Farmácia
Redução de 83% no tempo
de separação e embalagem
dos medicamentos
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2

3

O profissional acessa o sistema com sua
senha, recebe as bolsas da Farmácia, realiza a
leitura do código de barras de cada unidade
e confere eletronicamente os medicamentos
dispensados aos pacientes e recebidos no setor.

No quarto do paciente, o medicamento
é preparado à beira-leito. Realiza-se
a leitura do código de barra do IH do
paciente (pulseira) e dos medicamentos.
O sistema confere novamente se o
medicamento a ser administrado pela
Enfermagem é o mesmo prescrito pelo
médico e dispensado pela Farmácia.

Checagem eletrônica por
leitura de código de barras

Resultado: maior segurança
quanto ao histórico do lote
e validade do medicamento,
prescrição, dispensação
e administração da
medicação ao paciente.

A ação checa o medicamento
e grava lote utilizado, nome
do profissional que realizou
o procedimento e hora real
em que foi realizado
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Centro Cirúrgico e
Central de Material e Esterilização
Em 2013, o Hospital Márcio Cunha deu
um importante salto para a segurança
da assistência. A Central de Material e
Esterilização (CME), responsável pela aquisição,
preparo, esterilização e distribuição de artigos
e materiais cirúrgicos utilizados em diversas
áreas no hospital, consolidou o processo de
rastreabilidade dos artigos esterilizados.
Com caráter inovador para as instituições
hospitalares do porte do HMC, a ampliação do
sistema de monitoramento dos processos de
esterilização, desenvolvido com a participação
da equipe de Tecnologia da Informação,
alcança até mesmo o cliente final - pacientes
que utilizam os pacotes e kits de instrumentais.

Com a implementação
da rastreabilidade,
é possível identificar
todos os instrumentais
destinados a um paciente
e checar registros de seu
processamento em CME.
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527,1$3Ð6,03/$17$d®2
Seja em procedimentos para pacientes
internados, eletivos ou de urgência nas
Unidades I e II do HMC, a confiabilidade do
processo é a mesma. Ao realizar a marcação
de procedimentos no Centro Cirúrgico (CC), o
sistema cria automaticamente um pedido de
materiais por IH (identificação hospitalar para
cada paciente). A CME gera os pedidos para
atendimento, com dados do paciente, código e
nome do procedimento, cirurgião responsável,
sala de cirurgia, horário e materiais necessários
para cirurgia. Os kits de materiais esterilizados
solicitados pela sala de cirurgia são lacrados e
identificados com código de barras, informando
o código do material e o lote/validade da
esterilização.
Ao término da cirurgia, o carro de transporte
de material estéril retorna ao Arsenal da CME
devidamente identificado. Caso algum material
não seja utilizado no procedimento, é realizado
o estorno do item ao estoque da CME. Já a
devolução do material contaminado é realizada
no expurgo da CME.
CIRURGIAS NO HMC

15.593
11.313
4.280
Unidade I

Unidade II

Total 2013

Benefícios
> O registro de utilização de
materiais cirúrgicos é feito através
de pedido por IH do paciente,
possibilitando fornecer todos os
dados necessários para garantir
a rastreabilidade do processo
> A leitura das etiquetas de materiais
esterilizados por código de barras
proporciona maior rapidez e
segurança para o processo
> Os materiais podem ser
localizados em qualquer
momento na CME ou CC
> Há maior segurança do paciente
e da equipe profissional
> Há garantia plena do registro
de itens enviados para o CC
> Em conformidade com a legislação
RDC 15 (15 de Março de 2013)

É princípio da rastreabilidade,
como medida de segurança
assistencial, permitir avaliações
de todos os materiais
hospitalares, vinculando-os
a procedimentos invasivos e
seus respectivos usuários.
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PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NA CME

5HFHELPHQWRGHPDWHULDOFRQIHUrQFLD

Limpeza do material

6HFDJHPLQVSHomRSUHSDURGRVSDFRWHVHLGHQWLILFDomRFRPFyGLJRGHEDUUDV
Nome do material / processo de esterilização a ser submetido / responsável pelo processo /
data da esterilização / validade / localização/ lote da esterilização

Esterilização
Monitoramento deste processo e registro em banco de dados

Rastreabilidade de carga e armazenagem

Distribuição
Material é entregue ao setor mediante pedido em sistema, onde será registrado o nome do
material a ser entregue e lote de esterilização, permitindo a rastreabilidade do processo.
1RFHQWURFLU~UJLFR cada agendamento de cirurgia gera pedido no sistema Hosix
Esterilização, com todos os dados de identificação do paciente: plano de saúde / nome do
procedimento cirúrgico / listagem dos materiais necessários / cirurgião / data e hora
.LWGHPDWHULDO após registrar todos os kits, os mesmos são acondicionados dentro de
um carro lacrado e identificado (nome paciente/procedimento/data /hora e cirurgião) e
encaminhado para a sala de cirurgia.
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Mais de R$ 1 milhão investidos
em infraestrutura na CME nos
últimos dois anos, com foco
na segurança do paciente

A implantação da rastreabilidade dos artigos
esterilizados, aliada aos investimentos
realizados na CME nos últimos anos e
que se traduzem em reforma do espaço
físico, incorporação tecnológica e novos
instrumentais cirúrgicos, contribuem para que
o CC incorpore procedimentos mais complexos,
ampliando sua produtividade, com mais
qualidade e segurança na assistência prestada.
&(175$/'(7(5$3,$9(17,/$7Ð5,$
Diferencial na qualidade da assistência e digna
de nota em auditoria externa, a Central de
Terapia Ventilatória da unidade I foi criada
com a finalidade de organizar recursos de
ventilação mecânica (aparelhos que mantêm
a oxigenação artificial nos pacientes graves),
mantendo todos os equipamentos em um
único espaço, disponibilizando-os conforme as
solicitações. A criação da central trouxe ganhos
em controle, uso e a manutenção preventiva
das máquinas. Em 2013, além da aquisição de
novos equipamentos, foi concluída a adaptação
do espaço físico para a implantação também
na Unidade II, a ser inaugurada em 2014.

Aquisição de 34 aparelhos
de ventilação mecânica

$03/,$d®2'$$*(1'$&,5Ô5*,&$
A crescente demanda de intervenções
cirúrgicas de alta complexidade, que exige
mais tempo de ocupação das salas, foi
relevante para que o Centro Cirúrgico do
Hospital Márcio Cunha ampliasse a agenda
para cirurgias eletivas.
A partir do segundo semestre, quatro salas
cirúrgicas da Unidade I passaram a receber
pacientes e equipes para intervenções
programadas aos sábados, no período
matutino. Houve, ainda, a abertura para
procedimentos de alta complexidade
na Unidade II. A incorporação exigiu a
reestruturação da CME II, em dimensão,
equipamentos e serviços apropriados para
apoiar os novos procedimentos.

A ampliação da agenda cirúrgica
está alinhada à incorporação de
procedimentos mais complexos,
com ganhos em produtividade.
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Mais eficiência e
segurança no dia a dia
A revisão contínua de todos os processos
permite à Fundação São Francisco Xavier
reestruturar recursos e serviços, promovendo
melhorias em todas as suas Unidades.
No Hospital Márcio Cunha, a unificação
das marcações de consultas na recepção
principal da Unidade I resultou em mais
agilidade e praticidade nas ações.
A implantação do novo modelo de
identificação de acompanhantes de pacientes
internados, com sistema de código de barras,
reforça a segurança do paciente e torna
mais efetivo o controle de quem passa por
apartamentos e enfermarias. A etiqueta
adesiva é nominal e indica número do leito,
data e horário de entrada do visitante.
Outras melhorias foram a ampliação do
horário na Central de Entrega de Resultados
e a mudança de local da Central de
Autorização de Guias, tornando mais rápido
a liberação de procedimentos eletivos.

Nova identificação de
acompanhes de pacientes, com
sistema de código de barra
Unificação das Marcações de
Consultas e Exames na Unidade I
Ampliação do horário na Central
de Entrega de Resultados
Mudança de local da Central de
Autorização de Procedimentos
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Ao implantar o novo
modelo de identificação de
acompanhantes por sistema
de código de barras, o HMC
passou a reunir dados
estatísticos de movimentação
em apartamentos e
enfermarias, como o nome
do acompanhante, leito
do paciente e horário
de entrada e saída.
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3º hospital-geral de Minas Gerais em
UHDOL]DomRGHSDUWRV²5.670 somente

em 2013, o HMC passou a contar com a
emissão de certidões de nascimento.

*LO]LDQH3HUHLUDGH%ULWR3DXOLVWDH2UODQGR)UDQFLVFR3DXOLVWDFRPRILOKR%HQMDPLP

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO
Para a Fundação São Francisco Xavier,
comodidade e bem-estar são fatores inerentes
a uma assistência prestada com qualidade.
A emissão de certidões de nascimento na
maternidade do Hospital Márcio Cunha, por
meio do convênio firmado com Cartório de
Registro Civil de Ipatinga, facilita o trabalho
dos pais de recém-nascidos, que podem obter
o documento antes mesmo da alta hospitalar.

“Facilitou muito. Com a
certidão em mãos, fizemos
o documento de Identidade
Hospitalar (IH) do nosso filho
e até agendamos o Teste da
Orelhinha, economizando
tempo e ganhando segurança.”
Orlando Francisco Paulista
Pai de Benjamim,
primeiro bebê registrado no Hospital
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Equipamentos e tecnologia
Cada vez mais, o desenvolvimento e a
aplicação de novas tecnologias no campo
da saúde contribuem para o avanço no
atendimento aos pacientes, do diagnóstico
mais preciso aos procedimentos terapêuticos
mais indicados. Equipamentos modernos
realizam exames minuciosos, que auxiliam
na atuação dos profissionais de assistência
médica, conferindo mais agilidade, segurança,
qualidade e eficiência aos serviços prestados.

Quase R$ 9 milhões já
investidos em equipamentos

Em 2013, a Fundação São Francisco Xavier
investiu R$ 8,8 milhões na aquisição
de equipamentos para o Hospital
Márcio Cunha, entre recursos próprios
e do Governo de Minas Gerais.

> Microscópio oftalmológico

> Tomógrafo
> Ressonância Magnética
> Impressora para mamógrafo
> Centrais de Ar Medicinal
> Microscópio cirúrgico
> Monitores de sinais vitais
> Aparelhos de anestesia
> Acelerador Linear
> Aparelho ecotransesofágico

CENTRAIS DE AR MEDICINAL
A aquisição das Centrais de Ar Medicinal,
responsáveis por abastecer todos os leitos,
auxilia equipamentos de ventilação mecânica
para auxílio à respiração de pacientes graves.
720Ð*5$)2

Central de Ar Medicinal na Unidade I
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Instalado no Centro de Diagnóstico por
Imagem, o novo tomógrafo do HMC é o único
da região com 128 canais para detecção de
imagens e desempenho superior em relação
aos tomógrafos de 64 canais, disponíveis no
mercado. O equipamento foi incrementado
com monitor de alta resolução, para realização
de biópsias guiadas por tomografia em
tempo real, e aparelho de anestesia.
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(O]D-RVpGD6LOYDWpFQLFDGHHQIHUPDJHP
)UDQNOLQ&DVWURGR9DOHRSHUDGRUGHWRPRJUDILD

Vantagens do novo tomógrafo
> Capacidade: 1.000 exames por mês
> Máxima qualidade de imagem
para exames que necessitem de
alta resolução espacial, como os
estudos de mastóides, ortopédicos
ou traumas em geral.
> Forte apelo ao mercado de
cardiologia /estudos de artérias
coronárias.
> Menor tempo de exposição do
paciente à radiação ionizante.
> Exames possíveis: punções guiadas
por tomografia de alta definição,
biópsias para avaliação de lesões
e colonoscopia virtual, exame com
navegação intraintestinal para
avaliação de pólipos ou lesões do
intestino.
> Investimento: R$ 1.540.000,00

O novo tomógrafo do
HMC é o único no Vale
do Aço capaz de realizar
angiotomografia das
artérias coronárias.

5(6621Ç1&,$0$*1e7,&$
Equipamento de alto campo (1,5 tesla, uma
potência seis vezes maior que a ressonância
existente há mais tempo no HMC), com 16
canais, propicia melhor definição das imagens,
maior qualidade e menor duração do tempo
de execução de exames. Junto com o aparelho,
a FSFX adquiriu um trolley, mesa acessória
que auxilia o preparo e o posicionamento dos
pacientes, antes mesmo dele entrar na sala.
Para a utilização adequada dos equipamentos
do Centro de Diagnóstico por Imagem da
Unidade II, os protocolos foram definidos
pela equipe do fabricante e adequados
pela Clínica de Radiologia do HMC.
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Nova tecnologia em ressonância
> Permite a realização de exames
cardíacos com estudo detalhado
do coração e detecção de possíveis
anormalidades
> Permite a realização de
procedimentos específicos
como leitura de fluxo licórico,
espectroscopia por ressonância,
ressonância de mama,
colangioressonância, tractografia e
neuronavegação, entre outros.
> Investimento: R$ 2.700.000,00

129$,035(6625$3$5$0$0Ð*5$)2
A incorporação da nova impressora ao
mamógrafo digital do Centro de Diagnóstico
por Imagem elimina a necessidade de envio
de impressões para a Unidade I e aumenta
a capacidade de impressão de exames.
O novo equipamento dobrou a capacidade
do hospital na realização de exames de
mamografia, além de estar preparado
tecnicamente para a implantação dos
exames de mamotomia com estereotaxia.
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A aquisição da nova impressora
garantiu mais agilidade no
resultado de exames e um
maior número de atendimentos.
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/2*Ì67,&$

DESTAQUES

Foram adquiridos também 37 novos
leitores de código de barras, utilizados
na checagem da medicação do paciente
no leito de internação. Para o setor de
Nutrição, os investimentos se traduzem
em novos fogões industriais, processadores
de alimentos, descascador de tubérculos,
liquidificador industrial e novas lava-louças
para as copas dos andares de internação.

0LFURVFySLRFLU~UJLFR Utilizado
em cirurgias neurológicas,
otorrinolaringológicas, reconstrutivas e
de coluna vertebral, o novo equipamento
aumenta a segurança e o desempenho
do cirurgião, podendo reduzir o tempo.

Já o setor de Logística teve sua frota
renovada, com a aquisição de cinco novos
automóveis destinados ao transporte de
colaboradores, exames coletados em domicílio
e medicamentos entre as unidades I, II, de
Oncologia e de Medicina Diagnóstica do HMC.
7(&12/2*,$,1&25325$'$
$2&(1752&,5Ô5*,&2
Para o Centro Cirúrgico foram adquiridos
monitores de sinais vitais, aparelhos de
anestesia, um microscópio oftalmológico
e um microscópio cirúrgico, utilizado em
cirurgias neurológicas, otorrinolaringológicas,
reconstrutivas e de coluna vertebral.

Microscópios cirúrgicos,
aparelhos para anestesia e
monitores de sinais somam mais
de R$ 493 mil investidos.

$SDUHOKRGH$QHVWHVLD integra o
plano de substituição gradativa dos
14 aparelhos de anestesia que o HMC
tem à disposição; destes, metade
já foram substituídos. O consumo
de oxigênio e gases anestésicos
é três vezes menor em relação ao
modelo anterior, reduzindo custos.
(TXLSDPHQWRVGHYLGHRFLUXUJLDV
necessário para a realização de
procedimentos cirúrgicos minimamente
invasivos da Neurologia, Cardiologia
e Urologia, que garantem pequenas
incisões, melhores resultados
estéticos, menor dor pós-operatória
e menor chance de complicações.
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R$ 4 milhões destinados
à aquisição dos
Aceleradores Lineares.

,167$/$d¯(635(9,67$6

R$ 450 mil investidos na
aquisição da Câmara Hiperbárica

Dois Aceleradores Lineares
Importado dos Estados Unidos, o equipamento
chamado acelerador linear é capaz de executar
tratamentos em qualquer parte do corpo
do paciente, ao produzir radiação de alta
energia e alta capacidade de penetração
e interação com o organismo. Somado a
esse avanço no tratamento radioterápico,
a Unidade de Oncologia ganhará também
sistemas computadorizados sofisticados
para o planejamento e distribuição das doses
de radiação, incorporados à compra dos
aceleradores. (Saiba mais na página 70).
Câmara Hiperbárica
Com recursos próprios, a Fundação São
Francisco Xavier adquiriu uma câmara
hiperbárica, equipamento fechado, resistente
à pressão, que pode ser pressurizado com ar
comprimido ou oxigênio puro. O aparelho é
utilizado em tratamentos que exigem alta
concentração de oxigênio, como em pacientes
que apresentem problemas de cicatrização.
Profissionais da Unidade de Infraestrutura
atuam na preparação da área que irá receber
a câmara, no primeiro semestre de 2014.
,129$d®2&20%2165(68/7$'26
Mobilização Precoce na UTI
Um trabalho em conjunto, realizado por
equipes multiprofissionais das UTIs do
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Hospital Márcio Cunha, está contribuindo
para a recuperação de pacientes críticos. Na
prática, os profissionais recorrem a técnicas
da Fisioterapia, como a mobilização precoce
(cinesioterapia) e a retirada de pacientes

Os Benefícios notáveis
no novo procedimento
> Possibilidade de redução de
tempo de ventilação mecânica
> Em pacientes traqueostomizados,
há a possibilidade de se retirar
o aparelho de ventilação
mecânica mais rapidamente
> Melhora da capacidade pulmonar
> Auxilia na profilaxia de complicações
circulatórias, como a trombose
> Auxilia na profilaxia de úlcera de
pressão, que são lesões que aparecem
nas costas, decorrentes do longo
tempo que o paciente fica acamado
> Redução do tempo de permanência
do paciente em UTI, diminuindo
custos e aumentando o número
de atendimentos do HMC

Relatório de Gestão FSFX 2013

críticos do leito mais rapidamente. Desde a
inauguração, no primeiro semestre de 2013,
a UTI da Unidade II adota a conduta, que é
feita em hospitais de referência no país.
O paciente internado passa por avaliação do
fisioterapeuta, que mede seus níveis de força,
consciência e independência. Tendo condições
clínicas favoráveis e liberação médica, são
iniciados os exercícios de movimentação de
membros superiores e inferiores (braços e
pernas), feitos pelo profissional no paciente,
ainda no leito, chamada de mobilização
precoce. Com a evolução do paciente, inicia-se
o processo de retirada do leito, que consiste
em sentá-lo na cama ou na poltrona, depois
colocá-lo de pé e, até mesmo, andar.

“O uso de tubo orotraqueal,
ventilação mecânica,
bombas de infusão e
sondas era visto como
um grande limitador para
mobilização e deambulação
(caminhada). Hoje, com
orgulho, podemos dizer
que este limitador foi
superado. Caminhamos
com pacientes nessas
condições, o que representa
um grande momento
assistencial. Quando se
tem uma equipe com
vontade de ver o paciente
melhor, isso se torna um
desafio fácil de superar.”
Allan Patryck Bassotto Lino
Fisioterapeuta

Colaboradores da UTI da Unidade II do HMC, com o paciente Fernando de Carvalho Nazareth
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Ensino e pesquisa
Para o Hospital Márcio Cunha, conhecimento
e aprendizado são portas de acesso ao
aprimoramento e às inovações, fatores
indissociáveis à evolução da assistência
à saúde. É por isso que a instituição
fomenta a cultura de Ensino e Pesquisa,
incentivando a atividade para graduandos
e graduados de várias especialidades na
área da saúde, participando do processo
de formação do médico em diversas
etapas, com o própósito de elevar a
qualidade da sua formação, mantendo-o
atualizado sobre as melhores práticas.
Ao contribuir com a capacitação e
desenvolvimento do profissional, a instituição
busca ainda a retenção de talentos,
por meio dos vínculos com as linhas de
pesquisa estabelecidas, conhecimento
prévio dos protocolos assistenciais
adotados, participações em clubes de
revista, aulas e atividades teórico-práticas
e a afinidade com a estrutura instalada.
Em 2013, além do trabalho de desenvolvimento
do regimento interno para o setor, a
coordenação de Ensino e Pesquisa do Hospital
Márcio Cunha concentrou seus esforços
no trabalho de ampliação do Programa de
Residência Médica. O resultado foi um avanço
significativo, com a implantação de quatro
novos cursos, aprovados pelo Ministério da
Saúde, e a expansão de novas vagas para
os cursos já disponíveis. Em 2014, serão 10
especialidades médicas e 60 residentes.

NÚMERO DE RESIDENTES

60

30

32

34

2010

2011

2012

2013

Cursos
 Clínica Médica
 Pediatria
 Ortopedia e Traumatologia
 Cirurgia Geral
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem
 Anestesiologia
 Neonatologia (novo)
 Medicina de Urgência (novo)
 Medicina Intensiva (novo)
 Radioterapia por Imagem (novo)
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$OLFH0HQGHV$UD~MR&ULVWLQD0DUWLQV3HGURVDH'pERUD&RVWDH6LOYDUHVLGHQWHVHP3HGLDWULDFRPDPpGLFDSUHFHSWRUD9HUD9HQkQFLR*DVSDU

Desenvolvido há 11 anos, o Programa assume
cada vez mais um papel estratégico no
desenvolvimento do ensino e pesquisa, tanto
para instituição quanto para a região. Os cursos
ofertados contribuem para suportar o processo
de expansão contínua do Hospital e auxiliam na
fixação de novos profissionais no Vale do Aço.

20 bolsas concedidas
pelo Ministério da Saúde
Novos cursos de
Residência Médica
vão ao encontro das
necessidades apontadas
pelo Hospital e estão
alinhados à diretriz de
qualificação das Redes
de Atenção à Saúde
do Governo Federal.

Para 2014, a coordenação de Ensino e Pesquisa
promoverá ainda para o Corpo Clínico e toda a
equipe multiprofissional cursos curriculares de
Ética e Bioética, Bioestatística, Epidemiologia
e Metodologia, além de aulas com temas de
interesse relacionados às práticas e protocolos
do HMC. Além disso, haverá a elaboração do
Regimento e Comitê de Pesquisa, elaboração
do Comitê de Ética, realização de novos
eventos científicos na instituição e a busca
de incentivos financeiros para pesquisa.

“O Hospital Márcio Cunha
dá mais um salto em relação
à formação do profissional
médico, fomentando o processo
de formação profissional com
qualidade, tanto para o mercado
quanto para a incorporação
pelo próprio Corpo Clínico do
hospital. E essa estratégia já
evidenciou frutos em todos
os nossos segmentos.”
Mauro Oscar Soares de Souza Lima,
Superintendente do HMC
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0DWKHXV*XLPDUmHV*RGLQKR$OLQH%XVVLQJHU0DFLHOH-DPLOOH+HPpWULR6DOOHV
residentes em Clínica Médica, com o médico preceptor Aloísio Benvindo de Paula

&219È1,26(3$5&(5,$6
Com foco na qualificação de profissionais, em
2013 o Hospital Márcio Cunha assinou convênio
com a Faculdade Vértice (Univértix), localizada
em Matipó-MG, com o objetivo de formalizar
as condições básicas para a realização de
Estágio Obrigatório dos alunos matriculados
no curso de Medicina que será implantado
naquela faculdade. Outra expressiva
parceria firmada no ano, com a Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP), garante
condições para a realização de internato
em especialidades do curso de medicina,
como Ginecologia e Obstetrícia. O HMC
também mantém parceria com a Faculdade
de Medicina do Vale do Aço (Famevaço) para
a realização de internato nessas mesmas
especialidade, além de Cirurgia Geral.
Por meio de convênio com o Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais
(Unileste), Hospital e instuição de Ensino
visam a realização de pesquisa, extensão,
consultorias, troca de informações, prática de
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estágios, atividades culturais, desenvolvimento
e prestação de serviços cooperativos
integrados em áreas de interesse comuns.
Nos meses de janeiro e julho ocorre o Estágio de
Férias, proporcionando ao aluno contato com
suas futuras áreas de atuação. São oferecidas
aproximadamente 20 vagas, divididas entre as
áreas da medicina, fonoaudiologia, farmácia,
nutrição e odontologia. O hospital ainda é
adepto da Telemedicina, projeção de palestras
com temas da área da saúde, transmitidas
ao vivo e proporcionando o Corpo Clínico
do Hospital uma constante atualização.
3$5&(5,$6(,1,&,$7,9$6
> Faculdade Vértice (Univértix)
> Faculdade de Medicina do
Vale do Aço (Famevaço)
> Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
> Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais (Unileste)
> Estágio de Férias
> Telemedicina
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$57,*2

Promover eventos técnicos e científicos e
incentivar a participação dos profissionais em
eventos externos são estratégias adotadas pela
instituição, na busca pelo aprimoramento de
técnicas e desenvolvimento de competências.

Em mais uma publicação do Hospital Márcio
Cunha na Revista Brasileira de Ortopedia, por
meio da Clínica de Ortopedia, foi apresentado
um caso raro de luxação associada à fratura
de clavícula. O artigo foi escrito pelos médicos
ortopedistas e cirurgiões de ombro, Evander
Azevedo Grossi e Roberto Araújo Macedo,
e relata o caso raro de trauma na clavícula,
com fratura do terço médio e deslocamento
para baixo da articulação acromioclavicular
(AC), articulação entre a clavícula e a escápula
(chamada antigamente de omoplata).

Em 2013, o Hospital Márcio Cunha, por meio
de seus residentes, esteve presente no 36º
Congresso Brasileiro de Pediatria, Congresso
Brasileiro de Infectologia e Congresso Brasileiro
de Clínica Médica. Os médicos residentes
apresentaram trabalhos na modalidade pôster.
-251$'$'(25723(',$'29$/('2$d2
Para fortalecer os trabalhos que o Hospital
Márcio Cunha desenvolve nas áreas de ensino,
pesquisa e segurança assistencial, com foco
no paciente, foi promovida a 8ª Jornada de
Ortopedia do Vale do Aço, que contou com
palestras, mesas redondas e a presença de
especialistas de importantes hospitais e
universidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A Jornada permite o contato profissional
entre os médicos, o que favorece a interação
e a troca de experiências e conhecimento,
contribuindo para o aprimoramento de
práticas da equipe. O Hospital Márcio Cunha
possui, atualmente, todas as especialidades
da Ortopedia e um núcleo especializado em
Fisioterapia Hospitalar, além de oferecer
curso de Residência Médica em Ortopedia.

Os autores do trabalho
afirmam que encontraram
somente dois artigos na
literatura mundial com
deslocamento inferior
da clavícula semelhante
ao caso do paciente.
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Indicadores assistenciais
A gestão da saúde no Brasil é complexa e
desafiadora. Atuar em um contexto em que
o sistema é frágil e subfinanciado, onde
há sobrecarga das estruturas, demandas
reprimidas e insuficiência de recursos, exige, a
cada dia, que as instituições de saúde estejam
voltadas para análises externas e internas,
formulando estratégias, desenvolvendo
planos, garantindo a efetividade das ações
e revisando continuamente os processos.
Ciente dessa realidade, o Hospital Márcio
Cunha mantém o crescimento na prestação de
serviços fortalecendo a gestão assistencial e
administrativa, incorporando novas tecnologias,
investindo em qualificação profissional e
em infraestrutura. Em 2013, a expansão
do Pronto-Socorro e a criação do Centro
de Diagnóstico por Imagem, entre outros
importantes investimentos, demonstram o
compromisso da entidade não apenas com
a manutenção de um padrão de excelência,
mas também como um importante aliado
do Estado, no fortalecimento da Rede de
Urgência e Emergência em Minas Gerais.
Se, por um lado, o Hospital compartilha
desafios do setor de saúde com a esfera
pública, por outro, se vê atrelado aos debates
travados no âmbito da saúde suplementar.
O HMC acompanha a performance da sua
maior compradora de serviços, a Usisaúde, e o
exercício contínuo na gestão da sinistralidade.
Alcançar uma equação favorável na relação
entre custos sobre receitas é preponderante
para a sustentabilidade do negócio e
para que o Hospital continue evoluindo
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e apresentando indicadores alinhados às
melhores instituições de saúde do país.
NÚMEROS
Em 2013, o crescimento nos exames de
Patologia Clínica foi de 13% em relação ao ano
anterior. Em números, são 153 mil exames
a mais. Esse resultado ratifica a decisão
estratégica do Hospital de descentralizar
exames como ultrassonografia, radiologia
digital e patologia clínica para a Unidade de
Medicina Diagnóstica, no bairro Ideal. Além
de elevar a quantidade de exames, a mudança
permitiu ao HMC ganhos em produtividade
e mais comodidade para os clientes.
Já o aumento de 12.19% nos exames de
diagnóstico em relação ao ano de 2012 é
resultado de investimentos expressivos e
outros incrementos. A inauguração do Centro
de Diagnóstico por Imagem (CDI) na Unidade
II ampliou a capacidade de atendimentos,
contemplando uma demanda reprimida. O
número de exames de pacientes internados
cresceu em função da expansão de leitos
(internação / UTI), e da reinauguração do ProntoSocorro. Ressaltam-se, ainda, a ampliação do
número de credenciados da carteira de clientes
da Usisaúde no mercado do Vale do Aço e a
crescente demanda de exames solicitados pela
Unidade de Saúde Ocupacional, a mais nova
unidade do Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX,
localizada em frente à Unidade II do HMC.
Diferente dos últimos dois anos, quando
manteve certa estabilidade nos números, em
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O novo Centro de
Diagnóstico por Imagem
elevou o número de
exames em 12,19%,
realizando quase 320

mil exames anuais.

2013 as consultas ambulatoriais saltaram de
244.286 para 259.712, aumento de 6,31%. O pico
no número de consultas deve-se principalmente
à incorporação de novos profissionais ao Corpo
Clínico do Hospital, que encerrou o ano com 318
especialistas da área médica, e à inauguração de
20 novos consultórios na Unidade II, ampliando
a capacidade de atendimento em quase o dobro.
O Pronto- Socorro do HMC vem apresentando
crescimento gradativo ao longo dos anos.
Os investimentos realizados na ampliação
e modernização do espaço evidenciam
as ações planejadas da Fundação São
Francisco Xavier para manter a qualidade e
a segurança da assistência aos pacientes do
SUS, de convênios e da Usisaúde, ao realizar,
aproximadamente, 120 mil atendimentos
em 2013. Em termos qualitativos, a entrega

do novo Pronto-Socorro se traduz em mais
agilidade e segurança assistencial, já que
a nova estrutura amplia a capacidade de
atendimentos simultâneos, mais conforto e
qualidade para assistidos e acompanhantes.
As melhorias no Pronto-Socorro, aliadas ao
incremento dos profissionais de saúde, refletem
ainda nos indicadores da Usisaúde. A operadora
registrou aumento superior a 5% no número
de clientes atendidos no Pronto-Socorro.
No tocante às cirurgias realizadas, os indicadores
demonstram o congelamento da produção, com
diferenças mínimas nos últimos três anos. No
entanto, a necessidade de reestruturação da
agenda cirúrgica, com a ampliação da realização
de procedimentos eletivos aos sábados, e
ainda a incorporação de procedimentos de alta

97

Relatório de Gestão FSFX 2013

complexidade na Unidade II, comprovam que,
cada vez mais, o Centro Cirúrgico do Hospital
Márcio Cunha aumenta a produtividade de
cirurgias de alta complexidade, que demandam
mais tempo de ocupação de salas.
As sessões de hemodiálise também
apresentaram um crescimento regular nos
últimos anos. A aquisição de quatro novas
máquinas em 2013 possibilitou a absorção
do volume de atendimento, evitando a
reorganização de turnos. O projeto de expansão
do Centro de Terapia Renal Substitutiva
(CTRS) para 2014, que prevê o aumento
de 30% da capacidade de atendimento da
unidade, é uma resposta da Fundação São
Francisco Xavier à tendência vertical que vem
se apresentando e reforça o compromisso da
instituição com a qualidade da assistência.
Já a expressiva queda na realização de
transplantes renais justifica-se pela soma
de fatores externos. O cancelamento de 27
transplantes programados para o ano deveu-se,
principalmente, a contraindicações apontadas
por exames pré-operatórios (13 casos), como
incompatibilidade sanguínea, presença de
antiHLA, alteração glicêmica e proteinúria, e
à desistência de doadores e/ou receptores (7),
por motivos pessoais. Houve, ainda, a abertura
de protocolos de sete pacientes por morte
encefálica que não evoluíram para a doação.
Também o número de partos vem apresentando
quedas anuais. Isso demonstra o bemsucedido trabalho de parceria realizado pela
instituição na saúde pública, no qual vem
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ocorrendo um melhor direcionamento dos
partos de risco habitual. Ou seja, os partos
de maior risco são direcionados ao HMC, ao
passo que os de menor risco são realizados
em outros hospitais da região. Somado a esse
percurso há ainda as estatísticas brasileiras,
que apontam o planejamento familiar mais
rigoroso em determinadas regiões, adotado
pelas famílias nos últimos anos, como
causa na redução da taxa de natalidade.
A ampliação no número de leitos, de 496
para 527, evidencia a assertividade
dos investimentos em novas
acomodações. Em 2013, a taxa de
ocupação do Hospital se manteve
em torno de 85%. Percentual acima
da média da Associação Nacional dos
Hospitais Privados (Anahp), que é de
78,8, porém, ainda assim, dentro dos
parâmetros técnicos recomendados.
Outro ponto que merece atenção é o aumento
da média de permanência nos últimos anos,
o que demonstra a verdadeira vocação do
hospital em realizar atendimentos de maior
complexidade. Tal fato pode ser explicado pelo
aumento da expectativa de vida do brasileiro e
seu consequente envelhecimento, o aumento
do número de casos de câncer e a maior
gravidade de eventos causados por fatores
externos, como os acidentes no trânsito. Isso
explica também a estabilidade no número de
internações em relação aos anos anteriores,
mesmo com a criação de novos leitos.

Em 2013, o HMC foi
o 4º hospital do
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Estado em número de
internações pelo SUS.

Em termos gerais, os indicadores de 2013
confirmam a evolução quantitativa e qualitativa
na prestação de serviços do Hospital Márcio
Cunha, acompanhando a tendência vertical
que já se apresentava nos anos anteriores.
No entanto, faz-se necessário observar que,
por trás desses números, há uma gestão

comprometida com a qualidade da assistência,
que atua na revisão contínua dos processos
para que o HMC absorva as demandas
emergentes. Para um Hospital que já opera
no limite da sua capacidade operacional,
essa tendência permanece desafiadora.

Produtividade geral

2010

2011

2012

2013

Exames de Patologia Clínica

937.301

1.090.566

1.157.079

1.310.637

Exames de Diagnóstico

238.206

264.824

284.084

318.721

Consultas Ambulatoriais

221.810

243.701

244.286

259.712

Atendimentos no Pronto-Socorro

88.335

97.539

110.670

117.261

Sessões de hemodiálise

32.750

34.688

37.601

40.430

Internações

31.763

32.332

32.616

32.330

Atendimentos no centro obstétrico

20.201

19.865

17.612

15.940

Partos

6.100

6.221

5.951

5.673

Cirurgias

15.215

15.091

15.622

15.592

Transfusões

9.661

10.332

9.888

9.996

Transplantes

33

36

44

17

Qualidade

2010

2011

2012

2013

Taxa de Ocupação

87,96

84,19

84,89

85,35

Taxa de Infecção Hospitalar

2,97

2,85

2,84

2,90

Taxa de Mortalidade

3,59

3,81

3,95

3,89

Média de Permanência (Geral)

4,69

4,65

4,75

4,96

Média de Permanência (SUS)

4,89

4,72

5,26

5,42

Média de Permanência (Convênio)

4,40

4,09

4,05

4,30

Taxa de Cesariana (%) - SUS

43,18

40,37

42,33

41,69

Taxa de Cesariana (%) - Convênio

83,97

85,8

82,42

82,20

78,8

4,64
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Usisaúde
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Planos para a vida
Grande em estrutura, abrangência e número
de beneficiários. Enorme no cuidado à saúde
dos seus clientes. A Usisaúde chega aos 21 anos
de atuação como uma das maiores operadoras
de planos de saúde suplementar do país,
ostentando uma carteira com cerca de 150 mil
vidas. É, ainda, a maior operadora do Brasil na
modalidade filantropia, ofertando assistência
médico-hospitalar e odontológica de alta
qualidade, com uma rede de atendimento
ampla e qualificada.
Presente em cinco estados, a Usisaúde
mantém sua sede no complexo da Fundação
São Francisco Xavier, em Ipatinga, onde
também se encontra a Unidade I do Hospital
Márcio Cunha. Para estar mais próxima dos
seus clientes, possui mais de 20 pontos de
atendimento, como os Centros de Atendimento
aos Clientes (CAC) de Belo Horizonte,
Itaúna, Vitória e Santos, e as Unidades de
Atendimento, instaladas nas áreas industriais
das Empresas Usiminas.
Além do suporte in loco, clientes da operadora
contam com serviço 0800, site institucional,
portal e blog do programa de promoção da
saúde Atitude Rima com Saúde. Uma estrutura
alinhada ao porte da operadora, que garante
qualidade na assistência e cresce no mesmo
ritmo que sua carteira de clientes, colocando
a Usisaúde em evidência no seu segmento. Os
números de 2013 comprovam.
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O alcance da
Usisaúde
Beneficiários: 149.468
Colaboradores: 270
Credenciados: 3.327
Hospitais: 200

Número de
credenciados por região
MG: 1.301
SP: 1.339
ES: 256
RS: 383
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MG
SP

o Brasil

destaca nos mercados do

radores

ais

RJ
Número A
depresença da Usisaúde se
credenciados

neficiários

enciados

ES

RS

MG: 1.301
SP: 1.339 Vale do Aço e São Paulo:
ES: 256
RS: 383 Vale do Aço: 92.444 vidas
RJ: 48 São Paulo: 31.096 vidas
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(92/8d®2
Para oferecer planos de saúde diferenciados,
com assistência de qualidade, mantendo-se
competitiva e sustentável, a Usisaúde inova
em serviços e estratégias de crescimento. Em
2013, a operadora reestruturou áreas, contratou
pessoal, implantou novas tecnologias,
diretrizes e processos, ampliou o acesso a
serviços e conquistou novas adesões.
O crescimento da carteira de clientes e a
ampliação do acesso a serviços justificam o
aumento de 7.28% no número de consultas e
de 10.14% em exames, quando comparados aos
indicadores de 2012. Já a redução no número
de internações e atendimentos ambulatoriais
reflete a atuação da operadora em duas
vertentes: ações de promoção da saúde, com
foco em prevenção, e ações estrategicamente
planejadas que visam o equilíbrio das receitas.
Fachada da Unidade I do Hospital Márcio Cunha

23.214

internações

502.644
consultas

1.350.277
exames

252.816

atendimentos
ambulatoratoriais
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',)(5(1&,$/129$/('2$d2
A evolução anual no número de beneficiários
GD8VLVD~GH²VRPHQWHHPSODQRV
LQGLYLGXDLVIDPLOLDUHVHHPSUHVDULDLV²p
acompanhada pela evolução do seu maior
parceiro da rede credenciada no Vale do Aço.
Em 2013, o Hospital Márcio Cunha ampliou
sua oferta ambulatorial para atendimentos
nos 20 novos consultórios. São consultas
em especialidades como clínica médica,
mastologia, dermatologia, psiquiatria,
neurologia, oftalmologia, proctologia,
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“O Hospital Márcio Cunha é
o grande diferencial para os
clientes da Usisaúde, por ser
a única instituição da região
que dispõe de UTI neonatal e
pediátrica, maternidade para
gestantes de alto risco, cirurgias
cardíacas, transplantes renais,
radioterapia, hemodiálise
e serviços diagnósticos
especializados. São benefícios
diretos para os clientes.”
Adseu Alvares de Andrade
Superintendente de Planos de Saúde

pneumologia, urologia, cardiologia,
reumatologia, gastroenterologia, hepatologia e
endocrinologia. O novo Centro de Diagnóstico
por Imagem também elevou em mais de
12% o número de exames, o que representa
quase 320 mil exames anuais. O Corpo
Clínico recebeu mais médicos, somando 318
profissionais ao final de 2013. Além disso, foram
contratados mais enfermeiros, técnicos em
enfermagem, fonoaudiólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, auxiliares e operadores de

radiologia, e implantadas melhorias nos
fluxos de atendimentos, somando agilidade à
qualidade e à segurança na assistência.
Com infraestrutura melhorada e um corpo
de profissionais de saúde de qualidade, a
Usisaúde aumentou em mais de 5% o número
de atendimentos no Pronto-Socorro do HMC.
A redução do tempo de espera e a fluidez no
pronto atendimento favorecem a evolução dos
números.
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1Ô0(526'23/$12
9DFLQDVFRQWUDDJULSHGLVWULEXtGDV 32.498
&RQWDWRVQR)DOH&RQRVFR 1.781 contatos,
tempo médio de resposta de 32 horas e 30
minutos, média de 148 mensagens/mês.
$FHVVRDRVLWHGR8VLVD~GH O portal
da FSFX recebeu um total de 3.674
mensagens, incluindo os demais
canais, e a Usisaúde recebeu 1.781,
representando um percentual de
48,47% de contatos recebidos.
Atendimentos presenciais nos postos
GHDWHQGLPHQWRGD8VLVD~GH 66.476
$WHQGLPHQWRWHOHI{QLFRQRVSRVWRV
GHDWHQGLPHQWRGD8VLVD~GH 31.815
Acesso ao Portal da Promoção
GD6D~GH 118.054
Acesso ao blog Atitude Rima
FRP6D~GH 1.700
Contatos no Serviço de Orientação ao
&OLHQWH 304.167. 0pGLDPHQVDO 25.347

grandes operadoras do segmento de saúde
do país, em função das muitas variáveis que
incidem sobre essa equação.
No último ano, a taxa de sinistralidade
registrada pela operadora foi de 79,99% dos
planos segurados.

79,99%

84,90%

Usisaúde - 2013

Mercado (Fonte: ANS)

Em 2013, a sinistralidade esteve abaixo da
porcentagem desejável, que é de até 80%*.
No entanto, se comparada aos resultados
por planos do ano anterior, observa-se a sua
redução em praticamente todos os planos.
Saúde Usiminas I

78,48%
76,55%

2012

Saúde Usiminas II

2013

79,91%
80,27%

Saúde Usiminas III

94,84%
92,12%

Executivo
69,94%
58,25%

Soluções Usiminas

132,86%
101,40%

*(67®2(06,1,675$/,'$'(

Mercado

A Usisaúde vem concentrando esforços para
alcançar um resultado mais satisfatório
em sinistralidade (indicador financeiro
de utilização dos recursos de saúde que
demonstra a relação entre os custos e as
receitas). Sem dúvida, um desafio para as

Planos em pós-pagamento
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Fundo Saúde
CoSaúde

76,87%
79,08%

104,21%
101,21%
147,63%
131,19%
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PLANOS DE AÇÃO
De um modo geral, a melhora nos
números da sinistralidade é o indício
positivo de que as ações implementadas
ao longo de 2013 pela operadora estão
surtindo efeito. O desenvolvimento de
iniciativas de avaliação e controle do
indicador médico-assistencial teve início
em 2012, quando a diretoria da FSFX
instituiu um comitê técnico para rever os
processos e definir estratégias em curto,
médio e longo prazos. Com a conclusão
dos estudos e a definição das propostas, a
Usisaúde promoveu mudanças estruturais
em diferentes âmbitos, resumidas a
seguir:
> Reestruturação das áreas de
credenciamento, auditoria e contas
médicas através da unificação e
criação da Gerência de Provimento
em Saúde, com atuação corporativa
em Ipatinga, Belo Horizonte e Santos.
> Implantação de diretrizes
corporativas nacionais nas áreas de
gestão de rede, auditorias prévias,
concorrentes e retrospectiva.
> Centralização dos processos de
avaliação de OPME e Alto Custo em
Núcleos com representatividade
regional e condução nacional.
Implantação da plataforma
de compra OPMEnexo.

/DLVVD%UDQGmR3HGURVRDQDOLVWDGHFUHGHQFLDPHQWR

> Implantação de consultoria nacional
especializada para análise prévia
de procedimentos nas seguintes
áreas de alta complexidade:
Oncologia, Cirurgia Endovascular,
Cirurgia Bucomaxilofacial,
Neurocirurgia, Hemodinâmica e
Eletrofisiologia e Ortopedia.
> Centralização da compra de
quimioterápico oral para atender a
RN 339 em atendimento nacional.
> Implantação da Auditoria de Risco,
considerando a entrada no plano e a
identificação de potenciais elegíveis
ao gerenciamento de casos, por meio
da revisão das 100 maiores contas
mensais e do acompanhamento
diário das internações através do
mapa de internados nacional.
> Desenvolvimento e otimização dos
processos de alternativa extrahospitalar de atenção à saúde.
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Provimento em saúde
Desenvolver ações estratégicas incisivas,
com impactos reais nos resultados, requer
uma visão abrangente e, ao mesmo tempo,
detalhada do negócio. A criação da gerência
de Provimento em Saúde, a partir da
reestruturação das áreas de credenciamento,
auditoria e contas médicas, possibilita à
Usisaúde ter uma equipe que gerencie a rede
credenciada, realize avaliação e aprovação de
procedimentos médicos conforme cobertura
contratual, acompanhe os procedimentos de
alta complexidade e efetue a remuneração
devida ao serviço prestado. Com atuação em
Ipatinga, Belo Horizonte e Santos, a nova
gerência traz diretrizes corporativas nacionais
nas áreas de gestão de rede, auditorias prévias,
concorrentes e retrospectiva e contas médicas.
A definição de gestão por núcleos, outra
mudança estratégica, permite que a equipe
de trabalho tenha uma visão sistêmica da
organização e dos impactos assistenciais e
financeiros globais. Tendo uma plataforma
eletrônica de compras e um maior leque de
fornecedores, pode-se economizar durante as
negociações.
A centralização da compra de quimioterápicos
orais para atendimento nacional proporciona
à equipe equacionar preço, alcance geográfico
nacional e atendimento diferenciado. Já a
consultoria especializada em análise prévia de
procedimentos nas áreas de alta complexidade
trouxe à operadora mais assertividade à
assistência. A implantação da Auditoria de
Risco considera a entrada ao plano de saúde e a
revisão das 100 maiores contas mensais, além
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do acompanhamento diário das internações,
por meio do mapa de internados nacional. O
acompanhamento desses casos é feito por
meio de ações integradas junto à Promoção de
Saúde.
Com o intuito de humanizar o atendimento e
possibilitar alternativas extra-hospitalares, o
Provimento também realiza ações conjuntas,
em especial com o Hospital Márcio Cunha, para
as intervenções específicas domiciliares aos
pacientes.

EXPANSÃO NO MERCADO
CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES

142.092

149.468

2012

2013

Sem dúvida, para que a Usisaúde ultrapassasse
a casa dos 149 mil beneficiários - o que
representa um aumento de 5,2% no número de
vidas - a expansão dos planos comercializados
no Vale do Aço foi crucial. Um salto de 37,8%
na carteira de clientes da operadora no
mercado da região em 2013. Destaque para
o crescimento de planos corporativos de
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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA
2010

2011

2012

2013

Usiminas

70.566

73.605

68.636

66.977

Planos Administrados

41.558

39.382

37.479

35.178

Mercado

17.907

23.702

28.292

38.986

Terceiro Setor

5.968

7.053

7.685

8.327

135.999

143.742

142.092

149.468

mercado, que dobrou de tamanho. A adesão
de empresas do Vale do Aço foi a maior
responsável pelo crescimento, com 10.200
novas vidas nesse segmento.
PLANOS CORPORATIVOS

123.999

130.848

2012

2013

ATUAÇÃO DE RESULTADOS
A ampliação da participação da Usisaúde
no mercado do Vale do Aço é resultado de
iniciativas planejadas. O desenvolvimento de
QRYRVSURGXWRV²3ODQRV8VLVD~GH(PSUHVDULDO
,QGLYLGXDOH)DPLOLDU²DDEHUWXUDGHORMDVGH

Denise Santana Carli Coutinho, supervisora de vendas
(OLHO9LHLUDFRQVXOWRUFRUSRUDWLYR
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vendas em pontos estratégicos das cidades
de Timóteo e Ipatinga e a veiculação de
campanhas de comunicação e marketing
fortaleceram a atuação da área comercial.
Destaque, também, para os diferenciais
apresentados pelo Hospital Márcio Cunha. A
garantia de estrutura própria de atendimento,
assistência ambulatorial e hospitalar
com obstetrícia, UTI Adulto, Neonatal e
Pediátrica, acomodações em enfermarias ou
apartamentos, cobertura de consultas, exames
simples e especiais, terapias, tratamentos
ambulatoriais e internações clínicas ou
cirúrgicas, de acordo com a opção do cliente,
demonstram impactar na decisão do novo
beneficiário do Usisaúde.
USISAÚDE DENTAL
O Usisaúde Dental foi criado para contemplar
os anseios do mercado do Vale do Aço na
área odontológica, trazendo uma opção de
tratamentos acessíveis e qualificados. A
comercialização do plano foi iniciada em 2013,
já contando com 1.676 beneficiários. Com
acesso a uma ampla e bem distribuída rede de
profissionais credenciados, os beneficiários do
plano têm acesso ao atendimento no Centro de
Odontologia Integrada, e podem usufruir dos
benefícios do Programa de Promoção à Saúde
do COI, que possui resultados em Saúde Bucal
comparados aos melhores índices do país e do
mundo.

Adesões em 2013: 1.676

110

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Manter canais eficientes de comunicação,
ouvir a opinião dos beneficiários, entender
seus anseios, acolher sugestões, corrigir
falhas, promover melhorias. Para a Usisaúde,
as pesquisas de satisfação constituem
ferramentas indispensáveis à melhoria
contínua do atendimento.
Ao longo dos anos, a operadora mantém
posições de destaque no Índice de Reclamações
divulgado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). No último ano,
obteve média de 0,29%, para cada 10.000
beneficiários. Esse resultado posiciona a
Usisaúde no 11º lugar entre as operadoras
médico-hospitalares de grande porte com
menor índice de reclamações.
ÍNDICE DE APROVAÇÃO

71%

74%

78%

2011

2012

2013
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$9$/,$d®26,67(0É7,&$
Internamente, a operadora recorre às
atividades do Call Center e atendimento
in loco para mensurar, semestralmente,
a qualidade dos serviços prestados pela
Recepção, Call Center, Vendas e Auditoria
Médica. O resultado de 2013 mostrou que,
em um universo de 13.671 participantes,
95.3% aprovaram a performance dessas
áreas. A melhor avaliação está relacionada à
Recepção, com 97.6% na soma do percentual.

PESQUISA
No meio do ano, a Usisaúde contratou
empresa especializada para realizar
a Pesquisa de Satisfação 2013.
Os indicadores apontaram que 78%
dos entrevistados estão satisfeitos
com o plano de saúde Usisaúde.
No comparativo com os últimos
anos, verifica-se um crescimento
significativo no índice de satisfação,
validando os esforços da operadora de
ampliar continuamente a qualidade
do atendimento. Outro ponto positivo
verificado na pesquisa é que mais
de 88% dos beneficiários não têm
intenção de cancelar ou mudar de
operadora de plano de saúde.

Área

Soma do Percentual

Total de
notas

Ótimo +
Bom

Regular +
Ruim

Recepção

97,60

2,40

11.861

Call
Center

95,25

4,78

11.454

Vendas

97,44

5,56

3.316

Auditoria
Médica

93,98

6,02

4.124

95,31

4,69

Pesquisa mensal de satisfação do cliente
Atendimento na Recepção
Grau de satisfação na
operadora

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Total

28.759

14.115

432

228

43.534

Muito satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Total

19.168

19.666

4.124

42.958

Soma do percentual

Percentual
Recepção

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

ÐWLPR%RP

5HJXODU5XLP

66,06

32,42

0,99

0,52

98,48

1,52
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DESEMPENHO

Em um total de 43.534
participações, 98.5%
consideraram ótimo ou
bom o atendimento na
recepção da Usisaúde.
Quanto ao grau de satisfação
com a Usisaúde, 90.5%
dos 42.958 entrevistados
declararam estar muito
satisfeitos ou satisfeitos.

Entidade governamental responsável pela
regulação dos planos de saúde no Brasil, a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
avalia o desempenho das operadoras de planos
de saúde por meio do Índice de Desempenho
GD6D~GH6XSOHPHQWDU²,'663DUDFKHJDUDR
valor do IDSS são definidos critérios, agrupados
em quatro dimensões, e pesos para cada um
deles, conforme o quadro:

40% para a dimensão
Atenção à Saúde

20% para a dimensão
Econômico-financeira

0$,6$*,/,'$'(
Em 2013, a Usisaúde implantou um novo
módulo de pesquisa no Call Center, otimizando
os processos de mensuração dos resultados,
assim como os registros dos apontamentos
e retorno ao cliente participante da pesquisa
semestral. Anteriormente, a pesquisa no Call
Center era registrada em formulários de papel
e contabilizados manualmente. Agora com a
melhoria, a pesquisa é aplicada em tempo hábil
e as notas são direcionadas diretamente para
a área responsável, que registra as tratativas.
O Núcleo de Relacionamento com Cliente faz
contato com este beneficiário, posicionando
o parecer e agradecendo pela participação,
dentro de um prazo de 30 dias.

112

20% para a dimensão
Estrutura e Operação

20% para a dimensão

Satisfação do Beneficiário

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

0,4

0,6

0,8

1

Ruim

Regular

Bom

Muito bom

2 ops

21 ops

54 ops

3 ops

Usisaúde 0,71997
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A nota da Usisaúde,
com ano base 2012, foi
de 0.71997, colocando-a
na 25ªposição no
ranking das operadoras
de grande porte.
Embora nos últimos anos o IDDS da Usisaúde
tenha apresentado uma evolução contínua
que colocou a operadora muito próxima à
melhor categoria existente, em 2013 houve
uma queda no resultado. A esse fato atrela-se,
principalmente, a ocorrência de problemas
com determinada pesquisa de satisfação dos
clientes. O documento foi enviado com atraso
em função de uma falha na sequência do
arquivo enviado pela ANS, não atendendo ao
prazo estipulado pela Agência

0,79
0,71

0,72

0,71

2008

2009

2010

0,71

0,61

0,42
2006

2007

2011

2012
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Novas tecnologias
Na busca por uma performance de excelência,
que eleve ao máximo a qualidade do
atendimento, a Usisaúde compartilha a
filosofia da Fundação São Francisco Xavier
de incorporar tecnologia a seus processos,
colhendo benefícios para a gestão,
colaboradores e beneficiários.

Business Intelligence:
tecnologia que coleta,
monitora, organiza
e compartilha
informações, auxiliando
na gestão de negócios.
5RVDQJHOD6LOYD=LRWRDQDOLVWDGHSODQRVGHVD~GH
*UDFLDQH*RQoDOYHV0RUHLUDDQDOLVWDFRPHUFLDO

A adoção do software Business Intelligence é
estratégica para a gestão da Usisaúde, uma vez
que ele é capaz de coletar, monitorar e tornar
acessível as informações de forma direcionada.
Os dados compilados ficam disponíveis para as
lideranças com imediatismo e confiabilidade,
aumentando as chances de uma decisão
oportuna e assertiva, podendo ajudar a
mostrar as dificuldades e oportunidades dentro
do negócio e, até mesmo, promover a saúde
dos beneficiários. O acesso é disponibilizado
à superintendência de Planos de Saúde, aos
gestores e seus representantes estratégicos,
proporcionando mais independência e
agilidade na tomada de decisão em cada área.
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0(16$*(03(/2&(/8/$5
Mais facilidade e comodidade para o cliente.
Com o novo serviço de mensagem pelo celular,
beneficiários do Usisaúde podem receber a
confirmação de consultas e revisões por meio
de SMS. As mensagens são enviadas antes de
cada atendimento aos clientes que possuem o
celular cadastrado no banco de dados da FSFX.
Assim, além da comodidade proporcionada aos
clientes, o número de ausências nas consultas é
reduzido. O cadastro do número pode ser feito
no momento da marcação de atendimento
presencial ou pelo telefone 3829-9600.

Relatório de Gestão FSFX 2013

Promoção da Saúde
Uma equipe multiprofissional, preparada para
avaliar, orientar e contribuir para o alcance
de uma vida com mais saúde e qualidade de
vida. Esse é o maior diferencial do premiado
programa Atitude Rima com Saúde, iniciativa
de promoção da saúde e prevenção de doenças,
disponível para os beneficiários ligados
às empresas Usiminas. Com abordagem
agradável, participativa e resolutiva, a
iniciativa é desenvolvida a partir de 13 projetos
específicos, voltados para diferentes situações
e objetivos.

6.407 inscrições em 2013.
Desde o lançamento, mais

de 18.758 inscrições.

INDICADORES

$GHVmR95%
6DWLVIDomR98%
(IHWLYLGDGH6XFHVVR 95%

O resultado da atuação do Atitude Rima com
Saúde traz ganhos para o participante, para
a empresa e para a Usisaúde. A melhoria na
qualidade de vida do empregado proporciona
maior disposição e produtividade no trabalho e
reflete na redução de doenças e absenteísmo.
Para a Usisaúde, beneficiários saudáveis
significam, indiretamente, a redução dos
custos assistenciais em saúde, contribuindo
para equilibrar a relação custo e receita e
garantir a sustentabilidade do negócio.

ATITUDE RIMA COM SAÚDE - INSCRIÇÕES

Vagas

Inscrições

2010

840

299

2011

6.034

5.006

2012

6.257

7.046

2013

6736

6.407
%UXQR9LQtFLXV5RFKD&DUGRVRH&DUORV$QW{QLR3DLDQRGH2OLYHLUD
EHQHILFLiULRVGD8VLVD~GH
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Inspirar
Deixe o cigarro de lado, venha
inspirar um novo ar.
Respirar

Economia direta gerada
com os Projetos Respirar
e Acompanhar:
R$ 995.411,91. Retorno de
R$ 3,21 para cada
real investido.

Cuidando da asma para sua
criança respirar melhor.
*HUDU
Ajuda as futuras mamães e papais a
cuidar da sua saúde e do seu bebê.
Equilibrar
Pratique uma alimentação
saudável todos os dias.
Movimentar
Não fique parado. Sua saúde
precisa de exercício.
Planejar
Sua família crescendo com planejamento.
Antecipar
Realize exames preventivos no momento certo.
7UDQVIRUPDU

Em 2013, além das ações de prevenção de
doenças e promoção de hábitos saudáveis, a
equipe do Atitude Rima com Saúde realizou
avaliações da base de dados da operadora e
de internações de longa permanência, com o
objetivo de identificar possíveis participantes
para o Projeto Acompanhar, a iniciativa mais
recente do Programa. O Projeto Acompanhar
possui caráter educativo e assistencial e é
destinado aos beneficiários com dependência
para a realização das atividades diárias e
dificuldade de deslocamento para atendimento
médico (acamados, pessoas com dificuldade
permanente para andar, etc.). O objetivo da
equipe multiprofissional, que acompanha esses
pacientes e sua família, é oferecer orientações
para que o paciente receba cuidados
adequados ao reestabelecimento da sua saúde.

Conhecendo melhor as mudanças
da adolescência.
Compartilhar
Compartilhe experiências para
viver a melhor idade.
Acompahar
Acompanhando a sua saúde em casa.
Cuidar
Cuide da saúde do seu coração.
Buscar
Buscando uma mente mais saudável.
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> Avaliação dos beneficiários que
compõe 1% do topo da pirâmide de
custo da Usisaúde para inclusão dos
elegíveis no Projeto Acompanhar.
> Avaliação das internações de
longa permanência visando a
desospitalização e encaminhamento
para atendimento domiciliar por
meio do Projeto Acompanhar.
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Somente durante a Semana
da Saúde na Usiminas foram
registradas 89 inscrições nos
projetos de Promoção da Saúde.

> Acompanhamento domiciliar
sistemático visando prevenir,
identificar e intervir precocemente
em agravos de saúde
evitando reinternações.
> Auditoria sistemática das
contas dos beneficiários em
atendimento domiciliar visando
otimização de recursos e
consequente redução de custos.

Outra ação desenvolvida no ano foi a
implantação do ambulatório do HMC II para
monitoramento da saúde dos beneficiários
acima de 60 anos, visando elaboração de um
plano de cuidados sistemático, de acordo com
a condição clínica do paciente e fidelização
com a equipe médica.
352-(d¯(6
Para 2014, a Usisaúde prevê a implantação de
um ambulatório em Belo Horizonte, Santos
e Vitória, nos mesmos moldes do espaço
implantado em Ipatinga, para monitorar a
saúde de beneficiários da terceira idade.
O 13º projeto do Programa Atitude Rima com
Saúde foi elaborado em 2013 e tem previsão
de lançamento para 2014. Batizado de Projeto
Superar, terá abordagem educativa e de
reabilitação para beneficiários com problemas
osteomusculares.

,QJULG0LFKHOOH)HUUHLUDIRUPDGDSHORFXUVR
Técnico em Análises Clínicas do CSFX

BUSCANDO ADEPTOS
Para aumentar a participação dos
colaboradores em projetos do Programa
Atitude Rima com Saúde, a equipe de
Promoção da Saúde desenvolve atividades e se
alia a eventos que tenham foco ou espaço para
falar de saúde. Durante a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), a
equipe proferiu palestras para os colaboradores
da Usipa, Soluções Usiminas, em Santa Luzia,
e na Sede da Usiminas, em Belo Horizonte,
divulgando o programa, seus benefícios e
resultados. O grupo também é responsável
pela Semana de Saúde, com estandes alocados
na Usiminas Ipatinga e na Usiminas Mecânica.
Na oportunidade, houve aferição da pressão
arterial e exposição dos materiais educativos,
além de exibição de vídeos e depoimentos dos
participantes dos projetos.
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ALIADOS DA SAÚDE
Não há dúvidas sobre os benefícios da prática
esportiva para o homem. Além de prevenir
diversas doenças, o esporte contribui para
aumentar a autoestima, reduz o estresse
e a ansiedade e auxilia em um sono de
qualidade, entre muitos outros benefícios. Em
2013, a Usisaúde esteve presente na Corrida
10 Km da Tribuna, realizada em Santos,
no mês de maio. Participaram mais de 150
colaboradores, apoiados por educadores
físicos disponibilizados pela Associação dos
Funcionários de Cubatão e também sessões de
quick massage, conduzidas por fisioterapeutas
da rede Usisaúde.
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A Volta Internacional da Pampulha, realizada
em Belo Horizonte, também contou com
a participação da Usisaúde. A operadora
disponibilizou médico para condução de
treinamento em finais de semana que
antecederam o evento, visando o preparo dos
atletas. E durante a Volta, o médico da rede
permaneceu no ponto de apoio dos atletas,
para aferição da pressão, acompanhamento e
orientações de saúde.
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Daniele
Dias Araújo,
EHQHILFLiULDGD
Usisaúde

119

Satisfaçao
Centro de Odontologia Integrada
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Bons motivos para sorrir

$QD$PHOLD6LP}HV6DOXPFLUXUJLmGHQWLVWD-RmR*DEULHO)HUUHLUD
%DUERVDFOLHQWH1LOPD)HUUHLUD6RX]D2OLYHLUDDX[LOLDUHPVD~GHEXFDO

O compromisso da Fundação São Francisco
Xavier, de garantir o acesso a tratamentos
eficientes e de boa qualidade, e os resultados
de uma gestão que busca continuamente a
excelência, podem ser facilmente observados
nos esforços empreendidos pela instituição
para a promoção da saúde bucal. Há mais de 30
anos, o Centro de Odontologia Integrada (COI)
atua de forma incisiva e responsável no campo
da odontologia, superando antecipadamente
metas preconizadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e alcançando resultados
traduzidos em sorrisos verdadeiramente
saudáveis.
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Mais de 73 mil pessoas
assistidas nas áreas de prevenção,
atenção básica, estética dental,
odontopediatria, prótese,
periodontia, cirurgia, ortodontia,
implantodontia, endodontia,
oclusão e reabilitação oral.
Atuação direta em três

Estados.

aleW   trabalhando
em prol da saúde bucal.
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A estrutura do COI inclui clínica sede,
localizada no bairro Horto, em Ipatinga
(MG), 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), e
área industrial da Soluções Usiminas,
em Porto Alegre (RS), entre outras.

73.406 Beneficiários

47 Unidades odontológicas
para atendimento

Em 2013, o COI realizou quase 175 mil
atendimentos, sendo 52 mil em promoção da
saúde, 81 mil atendimentos programados e
mais de 30 mil em atendimentos de urgência.

NÚMERO DE ATENDIMENTOS

2013

Promoção da Saúde

52.471

Atendimentos Programados Clínica Reabilitadora

81.304

Consultas Ortodontia

8.075

Consultas Implante e
Reabilitação Oral

3.012

Atendimentos de urgência

30.067

Total de 174.929

12 Especialidades atendidas
35(9(1d®280',)(5(1&,$/'2&2,
70 Cirurgiões-dentistas

29 Técnicas em saúde bucal

65 Auxiliares em saúde bucal

42 Administrativo e apoio

Ao longo dos anos, o COI tem atuado
efetivamente na promoção da saúde,
realizando atendimentos preventivos
com importantes benefícios para
os assistidos. No Vale do Aço, esse
trabalho tem alcançado 100% dos
beneficiários residentes na região.
O resultado dessa iniciativa propicia
um índice baixíssimo de incidência
de cáries (CPO-D), almejado por
populações do mundo todo.
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Em 2013, 99,2% dos mais
de sete mil entrevistados
consideraram como ótimo ou
bom o atendimento do COI
(92/8d®2'2$7(1',0(172

153.003

2012

SATISFAÇÃO EM ALTA

174.929

2013

Com a atenção sempre voltada para a
melhoria contínua de processos e serviços, sem
abrir mão da qualidade da assistência e da
sustentabilidade do negócio, em 2013 houve no
COI uma readequação do efetivo. Mesmo com
a redução do número total de profissionais
em relação a 2012, o resultado em produção
foi 14,3% maior. Parte dessa evolução explicase pelo incremento parcial no atendimento
noturno, com a chegada de quatro novos
profissionais.

No comparativo com
o número total de
atendimentos realizados
em 2012, observa-se um
aumento de 14,3%.
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Um resultado almejado por qualquer
instituição do mesmo segmento e porte
ou até mesmo de outros gêneros. Em 2013,
seguindo a tendência vertical apresentada
em anos anteriores, o COI obteve 99.2% de
satisfação dos clientes, em pesquisa realizada
mensalmente, somando a participação de mais
de sete mil usuários, de todas as suas unidades.
A qualidade técnica dos serviços prestados e
o acolhimento humanizado são diferenciais
para o alcance de indicadores acima das metas
estabelecidas.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
CLIENTES COI EM 2013

Ótimo
73,4%
Bom
25,8%

Nulo
0,2%

Regular
Péssimo - 0,1% 0,5%
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COMPARAÇÃO DA PESQUISA

99,2%

98,6%

9$17$*(16'2
ATENDIMENTO COI

> $WHQGLPHQWRGLIHQFLDGR
  Equipe experiente e atualizada

2012

2013

 Vários tratamentos integrados
em uma única clínica
  Plantão 24 horas

ÍNDICE DE RETRABALHO

> Foco na qualidade dos serviços

Outro número importante no tocante à
atuação do COI e que superou a meta proposta
foi o índice de retrabalho. O resultado de 1.7%
evidencia a qualidade técnica dos profissionais
na conclusão eficaz dos tratamentos. Na
prática, de um total de 13.809 tratamentos
concluídos, apenas 240 clientes apresentaram
a necessidade de retorno para reavaliar o
serviço realizado.

Indicadores

Meta

Resultado

Índice de retrabalho

1,9%

1,7%

Pesquisa de
satisfação

98%

99,2%

Sinistralidade

55%

54,51%

 Controle da qualidade
(processo e produto)
 Perícia dos serviços realizados
 Reciclagem técnica permanente
> Programa de Promoção da Saúde
 $WHQomRSUHYHQWLYDGHDFRUGR
com necessidades individuais
 5HVXOWDGRVGHYDQJXDUGDQR
controle das doenças bucais
 $WHQGLPHQWRSULRULWiULR
para gestantes
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SINISTRALIDADE
Somente uma gestão experiente e, ao mesmo tempo, inovadora, é capaz de pensar
estratégias eficazes para manter equilibrada a desafiadora equação de custos sobre
receitas, sem impactar na qualidade da assistência, consolidada há mais de três
décadas como um atendimento de excelência. Em mais um ano, o COI manteve o
VHXLQGLFDGRUILQDQFHLUR²DVLQLVWUDOLGDGHHPSDWDPDUHVDGHTXDGRVSDUDDVXD
atuação, nos três planos oferecidos.

70,25%
65,07%

61,55%
60,18%

61,18%

53,79%

51,35%
48,44%
50,10%

44,25%

62,47%

60,69%

55,83%
52,23%

52,13%

57,14%

57,72%

57,43%

50,83%
47,76%

46,23%

63,10%

65,34%

63,39%

49,10%

54,66%

56,73%
51,39%

56,28%
53,62%

53,08%

51,31%

49,07%

44,72% 45,65%
38,40%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

MELHORIAS
Em continuidade aos investimentos realizados pela Fundação São Francisco Xavier em várias
de suas unidades de negócio, em 2013 o Centro de Odontologia Integrada passou por obras
de melhorias na Clínica de Promoção da Saúde, que agregaram mais conforto para clientes e
colaboradores. Após a última etapa do processo de revitalização, o setor passou a contar com
boxes de atendimento adulto e exclusivo para crianças, fraldário decorado, consultório para
o dentista coordenador e uma sala de promoção da saúde, onde são realizadas palestras e
orientações aos beneficiários.
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&/Ì1,&$5$',2/Ð*,&$
Um aumento acumulado de 17.3% em dois
anos. Esse é o resultado obtido pela Clínica
Radiológica do COI, após receber investimentos
em tecnologia e ter implantadas novas
modalidades. Em números, essa elevação
representa 10.500 tomadas radiográficas a
mais que em 2011.
TOMADAS RADIOGRÁFICAS REALIZADAS

58.899

2011

66.624

69.077

2012

2013

» Exames radiográficos
» Radiografias panorâmicas
» Formato digital
Aumento de 2.453 tomadas
radiográficas em 2013.
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O Centro de Odontologia Integrada,
juntamente com a Usisaúde,
implantou um novo software de
gestão de planos odontológicos, o
Web Easy Dental Enterprises (Wede),
ganhando agilidade e facilidade nos
processos de comunicação entre o
dentista credenciado e a operadora. O
software traz mais segurança para os
credenciados e beneficiários, além de
diminuir a burocracia e o trânsito de
documentos, já que o processo é online.
Com o Wede também é possível
a atualização diária da situação
do cliente e seus dados; maior
rastreabilidade dos atendimentos,
tanto no COI como na Rede
Credenciada; mais agilidade nas
perícias odontológicas presenciais e
eliminação de erros de preenchimento
nas guias odontológicas. Para os
clientes, outro benefício é poder
visualizar o mapa do consultório pelo
Google Maps, facilitando a localização
dos endereços.
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-RJLUOHQH6LOYD6DQWRVDX[LOLDUHPVD~GHEXFDO5DPRQ8OK{DGH$UD~MRFLUXUJLmRGHQWLVWD

CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL NA USIMINAS

CAPACITAÇÃO

A conscientização dos cuidados com a
saúde bucal é uma preocupação do Centro
Odontológico Integrado, que, em 2013,
promoveu a campanha “Uma atitude muda
seu sorriso”. Voltada para usuários dos
restaurantes da Usina de Ipatinga, Usiminas
Mecânica e Hospital Márcio Cunha, a iniciativa
buscou alertar os usuários para os danos
à saúde causados pelo uso de palitos para
limpeza dos dentes, além de fomentar o
hábito do uso do fio dental diariamente. Foram
montados estandes nos restaurantes, onde
eram dadas orientações aos colaboradores
e distribuídos panfletos educativos sobre
a higiene bucal, além do sorteio de kits de
higiene disponibilizados pelo COI.

No COI, o aprimoramento técnico-profissional
dos colaboradores é uma das ferramentas
indispensáveis à promoção da saúde bucal
com qualidade. Em 2013, foram desenvolvidos
cursos e treinamentos para todas as equipes de
trabalho. Dentre eles, destacam-se:

 Prevenindo o acidente de trabalho
 NR 32
 Prevenção às hepatites virais
 Doenças Sistêmicas x Odontologia
 Sigilo da informação
 Cuidando da empresa Você S/A
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Dedicaçao
Colégio São Francisco Xavier
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Diferencial em educação
A importância da educação na vida de qualquer
ser humano é inquestionável. O processo que
envolve ensino, aprendizado e aplicação do
conhecimento é o principal aliado na construção
de uma realidade mais próspera e humana,
na busca para uma vida com mais qualidade e
realizações.
A educação é, indubitavelmente, o agente
transformador, capaz de consolidar uma
nação em desenvolvimento como uma grande
potência. No Brasil, o acesso às escolas públicas
e particulares melhora gradativamente, mas a

qualidade do ensino permanece um desafio para
o poder público e sociedade em geral.
Nesse contexto, ao tornar-se modelo de
excelência em ensino e prática educativa em
mais de 50 anos de atuação, o Colégio São
Francisco Xavier emerge como um diferencial
no Vale do Aço e em Minas Gerais, oferecendo
educação de qualidade, alicerçada sob os pilares
da solidariedade, do respeito ao próximo e
do comprometimento, e contribuindo para a
formação social, educacional e profissional dos
seus alunos.

Certificação ISO 9001
2 unidades
11 laboratórios
64 salas de aula
133 professores
([WHQVmR²3yV*UDGXDomR
427 alunos Bolsa Filantropia
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2.964 alunos em 2013
(GXFDomR,QIDQWLO
(QVLQR)XQGDPHQWDO,
(QVLQR)XQGDPHQWDO,,
(QVLQR0pGLR
&XUVRV7pFQLFRV
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Mais de 750 pessoas
6(0,1É5,2$/7(5$d¯(636Ì48,&$6
Com o objetivo de orientar educadores,
professores e pais, o Colégio São Francisco
Xavier promoveu um seminário para a
discussão de alterações psíquicas em crianças
e adolescentes. Essas alterações, que se
caracterizam por disfunções neuropsiquiátricas
como Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH), dislexia e/ou autismo,
por exemplo, podem aparecer na infância e
acompanhar o indivíduo por toda a vida. A
iniciativa contou com a parceria da Associação
Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e
Profissões Afins (Abenepi) e foi aberta a toda a
comunidade.

Estima-se que cerca de duas
mil pessoas passaram
pela Feira do Livro do CSFX

participaram do Seminário
promovido pelo CSFX

)(,5$'2/,952
Incentivar a leitura e a busca por conhecimento
é uma das missões do Colégio São Francisco
Xavier. A 4ª edição da Feira do Livro trouxe
mais atrativos para o público, formado por
alunos, educadores e familiares. Além dos
estandes das editoras e do “Espaço para a
Leitura”, a iniciativa contou com diversas
atrações culturais que contagiaram o público.
Sessão de autógrafo com o escritor João
Marcos, pintura de rosto, oficina de balão,
teatro infantil, brinquedos, espaço gourmet
e contação de histórias. Oficinas e palestras
voltadas para pais, alunos e educadores
aconteceram durante toda a tarde do dia 23
de março, assim como as exposições com os
temas “Centenário de Vinícius de Moraes”,
“Contos Machadianos e de Clarice Lispector” e
“Variedades Linguísticas”, feitas pelos alunos
do Ensino Médio.
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ESCOLA DE ESPORTES
A Escola de Esportes do CSFX deu início, em
2012, à atividade de natação para os alunos do
ensino integral do Colégio. Além da natação,
o CSFX oferece dança, judô, handebol, futsal e
futebol society, com infraestrutura adequada
e profissionais qualificados para atender aos
estudantes. O objetivo é promover a qualidade
de vida e a saúde, por meio da atividade física
no ambiente escolar.

Durante o ano, 214 alunos
passaram pelo Curso de Línguas.

Pedro Neiva de Alacoque, aluno do 1º ano do Ensino Médio

CURSO DE IDIOMAS

Maria Clara Moreira Mol, 2º ano do Ensino Fundamental

A natação recebeu 36 alunos
do ensino integral e 111 estão
matriculados nos outros esportes.
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A parceria do CSFX com o Greenwich Schools,
referência como centro da língua inglesa,
atende atualmente 165 alunos. Aberto à
comunidade, o curso trabalha a fala, a escrita,
a leitura e a compreensão oral dos estudantes
por meio de técnicas e estratégias didáticopedagógicas dinâmicas. O curso tem três
modalidades: Kids, Teens e Adults.
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',9(5&5(,2
Para despertar o interesse, desenvolver a
criatividade e outras habilidades dos alunos, é
preciso inovar. A partir de 2013, nos intervalos
das aulas, alunos da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental I participam do projeto
Divercreio. São atividades de recreação,
desenvolvidas com o auxílio de uma equipe
de educadores, em atividades diversificadas:
Jogos (dama, ludo, xadrez, baralho, uno,
pingue-pongue e torre de copos, entre outros);
Jogos com Bola (futebol, vôlei, queimada);
Parquinho de Diversões e Jogos na Informática.
Embora não seja obrigatória, a participação
dos alunos no projeto tem sido quase total. O
Colégio também recebeu um novo parquinho,
o Playground Múltiplo, que garante segurança
e diversão nas atividades, sendo próprio para o
ambiente escolar.
PESQUISA 360º
Aprimorar continuamente os serviços
prestados. No Colégio São Francisco Xavier, a
prática dessa diretriz pode ser observada em
diversas ações. Com início em 2010, o projeto
Pesquisa 360° tem foco no desempenho dos
colaboradores e aperfeiçoamento do modelo
de gestão, por meio de uma ferramenta
que evidencia os pontos fortes e as lacunas
existentes no processo. Em 2013 a pesquisa
foi otimizada a partir das percepções e
sugestões de melhorias dos colaboradores,
alunos e familiares. Destaque para o trabalho
de conscientização realizado com os alunos e
a campanha de incentivo à participação dos

pais, que teve sorteio de tablets, visando maior
adesão desse público.
Com o retorno da pesquisa, foi possível
pontuar e realizar melhorias no CSFX. Espaços
como a cantina, os laboratórios, banheiros,
biblioteca e quadras, entre outros, passaram
por reformas. Os atendimentos pedagógico e
administrativo do Colégio ganharam reforço,
além da aplicação de melhorias pontuais
de colaboradores, com base no relatório de
desempenho. Em 2013, a Pesquisa 360º contou
com a participação de 573 pais de alunos
do CSFX, um aumento de mais de 300% em
relação a 2012.

573 pais participaram
da pesquisa.
Melhoria do resultado geral
de 73,5% de satisfação em
2012, para 78,4% em 2013.
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Ensino diferenciado

Preparação e motivação: diferenciais
competitivos e indispensáveis à aprovação no
vestibular. Ciente disso, o Colégio São Francisco
Xavier desenvolve ações durante todo o Ensino
Médio, preparando os alunos para os processos
seletivos das melhores universidades do país.
 &DUJDKRUiULDDPSOLDGD
 $XO}HVWHPiWLFRVWUDQVGLVFLSOLQDUHV
 3DUWLFLSDomRQDV2OLPStDGDV&LHQWtILFDV
estaduais e nacionais;
 6LVWHPDGH$YDOLDomRULJRURVRFRP
simulados e avaliações no formato
do ENEM e das provas discursivas dos
vestibulares mais concorridos do país.
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Entre seus vários diferencias, o CSFX oferece
cursos de aprofundamento em áreas
específicas, com foco nos vestibulares, visitas
a empresas, hospitais, fórum, jornais, aulas
práticas em laboratórios de universidades
parceiras e palestras com especialistas e
profissionais de diferentes áreas. Além disso,
são realizadas oficinas de Aprendizagem
em Química, Física, Biologia e Matemática,
curso de redação e turma de preparação
para o processo do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Militar de
Engenharia (IME).
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 3URMHWR-RYHQV/LGHUDQoDVGR%HP
 3URMHWRGH2ULHQWDomR9RFDFLRQDO
 6HPDQDGDV3URILVV}HV
 9LVLWDVjV8QLYHUVLGDGHV

Valorizando a cultura juvenil, talentos são
revelados e demonstrados em eventos como
o “Acústico” (show de bandas musicais
compostas pelos alunos) e o “Luau”.

Imagens da Feira do Livro 2013

Sem perder de vista a formação humana,
o CSFX investe em projetos educacionais
voltados para o trabalho com valores e
atitudes, dentro das necessidades e da cultura
dos jovens.

São diferenciais como esses que contribuem
para um aprendizado global dos alunos,
influenciando diretamente no bom
desempenho na Educação Básica e na
Educação Superior.
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CORUJÃO E CORUJINHA
Aprender com criatividade, bom humor e
dinamismo. Esse é o foco do Corujão, projeto
desenvolvido para alunos do Ensino Médio do
CSFX, que trabalha conteúdos de provas de
acesso às universidades brasileiras por meio de
esquetes teatrais, músicas e vídeos. Professores
de diversas áreas de estudo se organizam
para ensinar aos estudantes os conteúdos
de forma relacionada e transdisciplinar, com
total interação com os alunos. No segundo
ano do projeto, o tema abordado foi “Ciência
QRHVSRUWH²PDOKDGRUHVGRFpUHEURµHFRQWRX
com a participação de mais de 150 alunos.
A dinâmica da atividade atrai a atenção dos
estudantes, que revisaram conteúdos como
Movimento Retilíneo Uniforme, Movimento
Circular, Leis de Newton, Pressão Atmosférica,
Aclimatação, Alimentação, Obesidade,
Sedentarismo, Dietas, Doenças, Culto ao
Corpo, Metabolismo, Fadiga, Anabolizantes,
Suplementação Alimentar, Doping, Eritropoiese
(produção de glóbulos vermelhos no sangue) e
Treinamentos.

Mais de 150 alunos aderiram
à proposta de aprender por meio
do teatro, da música e de vídeos.

512 aprovações em
universidades públicas

95% de aprovação escolar.
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ENEM 1500MAIS
A preparação para resultados positivos no
vestibular requer dedicação, foco e muito treino.
Pensando nisso, o Colégio São Francisco Xavier
ampliou o projeto Enem 1500, que agora prepara
os alunos para os processos seletivos da FUVEST,
a UNICAMP e a UERJ, além do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
Com início no segundo semestre, o agora
chamado Enem 1500Mais propõe o estudo e
a resolução de 1.500 questões que abrangem
todas as áreas de conhecimento. Todo o material

Relatório de Gestão FSFX 2013

91% dos alunos matriculados no CSFX
optaram por fazer o Enem 1500Mais.

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO

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.
O curso não é obrigatório, mas tem grande
aceitação por parte dos alunos, já que aumenta
a sua preparação para o teste. Em 2013, o CSFX
também iniciou turmas para a comunidade
externa, possibilitando que jovens de outras
escolas aproveitem as vantagens do curso.

Incentivar a prática da pesquisa entre seus
alunos é mais uma ação do CSFX em busca
de novos talentos. Com determinação, os
estudantes se preparam para as Olimpíadas
de nível nacional em diversas áreas do
conhecimento, com a orientação de educadores
do Colégio e a criação de grupos de estudo.
Alunos do Ensino Fundamental podem participar
da Turma SuperAção, para aprofundamento
de estudos, e os do Ensino Médio, indicados
pelo bom rendimento escolar, fazem parte
da Turma Olímpica, com treinamentos
intensivos para as competições. Despertar e
estimular o interesse dos estudantes pelas
competições tem trazido bons resultados
para a CSFX. No ano de 2013 o Colégio enviou
mais de 300 alunos para competições de
níveis estudais e federais, tendo 34 alunos
medalhistas e estudantes que receberam
menção honrosa em Olimpíadas pelo país.
Nas Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica
(OBA), 30 alunos do CSFX conquistaram
medalhas e, entre eles, dez foram
convidados a participar de um processo
seletivo para a formação de equipes para
representarem o Brasil na Olimpíada
Internacional de Astronomia e Astrofísica
(IOAA) e na Olimpíada Latino Americana
de Astronomia e Astronáutica (OLAA).
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Um aluno também foi premiado na Olimpíada
Mineira de Matemática e outros três foram
medalhistas na Olimpíada Nacional de História
do Brasil, com a equipe Cavaleiros do São Chico.
Thiago Oliveira Castro, aluno do 3º ano do Ensino Médio em 2014
5DIDHOD$QGUDGH$OHL[RH/XtV(GXDUGR3DHVGH/LPDDOXQRVGR
3º ano do Ensino Médio em 2013

Participação de mais de 300
alunos em competições
de nível estadual e federal
e 34 medalhistas

PROJETO ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Definir qual profissão seguir pode ser uma
decisão difícil, afinal, essa é uma escolha com
impacto real na vida de qualquer pessoa.
Por esse motivo, o CSFX promove o Projeto
de Orientação Profissional, uma iniciativa
de estímulo ao autoconhecimento, para que
o aluno possa perceber seus interesses e
habilidades. O Orientação Vocacional chegou à
sua 10ª edição.

 7HVWHVYRFDFLRQDLV
 6HPDQDGDV3URILVV}HVFRPHVWDQGHV
demonstrativos;
 9LVLWDDHPSUHVDVGHYiULRVVHJPHQWRV
para se aproximar da profissão.
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PROJETO POESIA
Promover a apreciação e sensibilidade dos
alunos na leitura de poemas. O Projeto Poesia
propõe apresentar aos estudantes o estilo do
texto, o jogo das palavras, a forma e o sentido
dos versos. É voltado para estudantes do 5º
ano do Ensino Fundamental I e busca despertar
o prazer na leitura dos poemas.

 /HYDUDRVDOXQRVDSHUFHSomRGDSRHVLD
em textos literários
 'HVHQYROYHURVHQVRFUtWLFRDWUDYpV
da análise dos textos poéticos
apresentados, sejam eles de ordem social
ou moral.
 5HVJDWDUYDORUHV
 (VWLPXODURVDOXQRVDH[SUHVVDUVHXV
sentimentos
 8WLOL]DUDOLQJXDJHPHVFULWDQDSURGXomR
de textos poéticos
 3URPRYHUDLQWHUGLVFLSOLQDULGDGHGRV
conteúdos e o envolvimento com todas
as áreas do conhecimento.
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Iniciativas de valor

)DELDQH0DULD)HUUHLUDSURIHVVRUD0DULDGDV*UDoDV3HVVRDFRRUGHQDGRUDGR(QVLQR)XQGDPHQWDO,,

%22.&5266,1*
No intuito de incentivar a leitura, o
CSFX aderiu ao Bookcrossing. Trata-se
de um movimento global, no qual a
ideia é deixar livros em locais públicos
para que eles possam ser encontrados
pelo público leitor. O esquema é o
seguinte: você abandona um livro em
um lugar público para que alguém
possa lê-lo, e os outros continuam
esse processo para que o livro siga
adiante. Mais de 50 livros foram
deixados em unidades da Fundação
São Francisco Xavier desde o início do
projeto, em 2012.

35È0,2*(17,/(=$85%$1$
O CSFX recebeu, em 2013, o Prêmio Gentileza
Urbana (do ano 2012), concedido pelo Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB-MG), pelo projeto
“Gentileza gera Gentileza” desenvolvido
com alunos do Ensino Fundamental II,
colaboradores e professores do Colégio. O
prêmio foi criado para incentivar e valorizar
ações de anônimos. Por meio do projeto, os
participantes resgataram, dentro e fora do
ambiente escolar, atitudes de gentileza ao
próximo, que vai muito além da educação.
Gentileza é um modo de agir, um jeito de ser,
uma maneira de enxergar o mundo. O projeto
resultou em atitudes solidárias dos alunos,
como doação de alimentos, tempo, carinho e
atenção a idosos e crianças.
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&OHRQLFHGH2OLYHLUD9LHLUDIRUPDGDSHORFXUVR7pFQLFRHP(QIHUPDJHP

Ícaro Silva Magalhães, Danielli Corrêa Mendonça, Janaína
Ribeiro Duarte, Amanda Neves Rubim e Letícia Araújo
Machado, alunos do 2º ano do Ensino Médio

-29(16/,'(5$1d$6'2%(0
Alunos da 1ª série do Ensino Médio do
CSFX participaram, durante todo o ano,
do projeto Jovens Lideranças do Bem,
com o objetivo de desenvolver o senso
de respeito, justiça, solidariedade e
responsabilidade social nos estudantes.
Foram realizadas visitas a instituições
que atendem a pessoas carentes da
região do Vale do Aço, levando-lhes
doações e atividades de descontração.
Os alunos também aprenderam
sobre o papel do líder no processo de
inclusão social, estudando grandes
personalidades mundiais.
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PROJETOS SOCIAIS COM A PARTICIPAÇÃO DOS
&856267e&1,&26'$É5($'(6$Ô'(
Ir além do ensino formal, aliando o conteúdo
técnico à formação humanitária do aluno,
por meio de trabalhos sociais prestados à
comunidade. Com esse objetivo o Colégio
promove ações de prestação de serviços de
saúde à população e, em contrapartida, divulga
os serviços oferecidos pelo CSFX Técnico,
captando novos clientes para o segmento.
Assim, alunos estagiários dos cursos de
Analises Clínicas e Enfermagem podem
praticar as técnicas estudadas no decorrer
do curso, enquanto agregam valores para a
vida pessoal e profissional. Entre os trabalhos
realizados estão o teste de glicemia capilar, que
mede a taxa de açúcar no sangue (glicemia)
instantaneamente; aferição da pressão arterial;
cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC),
utilizada para medir a obesidade; e dicas
de hábitos saudáveis, objetivando uma boa
qualidade de vida do indivíduo.
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&,5&8,72'(,1)250$d¯(6
Em um mercado cada vez mais competitivo,
desenvolver novas habilidades e competências
é preponderante para os jovens que iniciam
suas carreiras. Diante dessa realidade, o CSFX
Técnico promove, semestralmente, palestras
interdisciplinares para despertar a consciência
sobre a necessidade do conhecimento e do
desenvolvimento pessoal, além da capacitação
profissional.
Mas a inserção no mercado de trabalho não é
a única preocupação do CSFX Técnico. Garantir
a permanência dos profissionais formados nos
cursos oferecidos é uma tarefa importante,
e o Colégio está comprometido em capacitar
e proporcionar aos estudantes vivências que
agregam valores para a formação profissional.
Por meio de palestras, são apresentadas as
tendências do mercado, competências pessoais
e técnicas para que o profissional se torne bem
sucedido.

Ana Julia Bital Neto, aluna do 6º ano do Ensino Fundamental

352-(72*$,$
A importância da conscientização ambiental
é indiscutível. Criado a partir do programa
Práticas e Ideias que Transformam, da
Fundação São Francisco Xavier, o projeto
Gaia reúne alunos do 5º ano do CSFX que,
durante dias seguidos, imergem em questões
referentes à sustentabilidade e à poluição.
Além da reflexão sobre a reciclagem e
conscientização ambiental, os participantes
mobilizam a comunidade, arrecadando óleo
saturado para reciclagem.

Em 2013, foram recolhidos pelos
alunos 680 litros de óleo
usado, destinados à empresa
responsável pela reciclagem.
Os materiais de limpeza
resultantes da reciclagem do
óleo foram doados a entidades
beneficentes da região.
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Mais de 700 alunos
*,1&$1$'2&+,&®2
Promover a formação social, cultural e
intelectual por meio de uma atividade
dinâmica, competitiva e divertida. Em
sua primeira edição, a Gincana do Chicão
envolveu os alunos do Ensino Fundamental
II, com o intuito de desenvolver habilidades
cognitivas, motoras, conhecimentos gerais e
lazer. A iniciativa proporciona interface com
as disciplinas de geografia, ciências e história,
sendo dividida em três etapas: a primeira é
intelectual, com uma disputa de perguntas e
respostas; a segunda é um momento dinâmico,
com apresentações culturais, tarefas lúdicas e
participação social proativa; já a terceira é uma
competição esportiva entre as equipes.
-(-²-251$'$(&80È1,&$'$-89(178'(
Refletir sobre o papel do jovem como
protagonista de um mundo melhor. Esse foi o
objetivo da Jornada Ecumênica da Juventude
(JEJ), realizada em novembro, e que reuniu
alunos do 6º ao 9º anos, pais, professores
e convidados. Com o tema #Vempravida, a
Jornada aconteceu em dois momentos: no
primeiro, os alunos apresentaram números
artísticos, com o objetivo de sensibilizar a
comunidade escolar sobre valores importantes
como humildade, solidariedade, respeito, fé,
educação e paz. No segundo momento foram
realizados bate-papos sobre família e valores,
além de uma fanfarra com os alunos.
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participaram da Gincana, que
teve como resultado social
a doação de produtos de
limpeza e alimentícios para
creches e asilos da região.

$/7263$326&202(16,120e',2
Contribuir para a humanização de seus
alunos, tornando-os mais afáveis e sensíveis
às pessoas e ao meio em que vivem. Convicto
da importância da benevolência para a
evolução do homem, o Colégio São Francisco
desenvolve uma série de ações voltadas para
a construção do caráter e novas posturas
na interação com o mundo. Uma dessas
ações é o projeto Altos Papos com o Ensino
Médio, encontro entre alunos, professores e
especialistas sobre um tema escolhido, para
discutir e esclarecer dúvidas sobre essa pauta.
A ideia é que os alunos possam, a partir do
debate interdisciplinar, construir significados
e conferir sentido ao que aprendem, propiciar
mudanças de postura e promover integração
entre estudantes e equipe pedagógica. São
realizados dois encontros por ano.
Em 2013, os temas escolhidos foram Orientação
Sexual e Programa Educacional de Resistência
às Drogas. A iniciativa procura facilitar e
integrar as ações de modo contextualizado,
por meio da interdisciplinaridade e
transversalidade, para que a educação
realmente se constitua como um meio de
transformação social.
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Cursos Técnicos
/$1d$0(172'(12926&85626
O Colégio São Francisco Xavier lançou,
em 2013, mais três cursos técnicos com
profissionalização nas áreas de Administração,
Informática e Segurança do Trabalho, todos
com duração de 18 meses.

No ano, 210 alunos
concluíram seus cursos
profissionalizantes.

 2FXUVRGH$GPLQLVWUDomRRIHUHFH
ao aluno habilidades de pesquisa,
análise, planejamento e coordenação
de trabalhos, entre outros.
 $SURILVVLRQDOL]DomRHP
Informática visa a compreensão do
funcionamento do computador,
configurações, organização e
sistematização de programas de
apoio a empresas.
 2FXUVRGH6HJXUDQoDGR7UDEDOKR
promove seu objetivo por meio do
planejamento, controle e aplicação de
ações que visam à integridade física
dos trabalhadores no ambiente de
trabalho.

Além do aumento de cursos
ofertados, o Colégio manteve
900 alunos nos seis cursos
técnicos oferecidos, sendo 135
em turmas dos novos cursos.

'LHJR)DEUtFLRGD6LOYDIRUPDGRSHOR&XUVR7pFQLFRHP0HFkQLFD

BOLSAS SOCIAIS
Ampliar o acesso de estudantes de famílias
de baixa renda à educação de qualidade.
No ano de 2013, foram ofertadas 144 bolsas
sociais a alunos dos cursos técnicos do CSFX.
As bolsas são oferecidas a estudantes que já
tenham concluído ou estejam regularmente
matriculados e frequentes no Ensino Médio e
que possuam renda per capita familiar de até
1,5 salários mínimos. Os alunos aprovados no
processo seletivo e que atendem as condições
para receber as bolsas ganham 100% de
desconto no curso.
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172 bolsas distribuídas
só nos Cursos Técnicos em
2013, completando um total
de 427 bolsas sociais.

Desconto de 100%.
MELHORIAS
Investir em infraestrutura e recursos materiais
significa melhorar a qualidade dos serviços
prestados. A Fundação São Francisco Xavier
realiza melhorias em todas as unidades de
negócio, seguindo a diretriz de aprimoramento
contínuo e busca da excelência. No Colégio,
três novas salas de aula e uma área de
circulação foram construídas na unidade do
bairro Horto. Além disso, a reforma e ampliação
de sala e Laboratório de Enfermagem
para os cursos técnicos da área de saúde
proporcionaram mais conforto e organização
para as aulas. Todas as salas foram equipadas
com quadros, ventiladores e mobiliário
adequados. O CSFX investiu um total de R$ 125
mil para as melhorias na unidade.

R$ 125 mil investidos
em infraestrutura e recursos
para os cursos técnicos
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Mateus Felipe Madeira, Lupércio Cerqueira e Elcemar Martins do Carmo,
DOXQRVGR&XUVR7pFQLFRHP0HFkQLFD-RVp*HUDOGRGH$VVLVSURIHVVRU

/$%25$7Ð5,2'(0(&Ç1,&$
Estudantes do curso técnico de Mecânica
do CSFX Técnico contam, agora, com um
laboratório próprio para a realização das
aulas práticas. Cedido pela Usiminas, o
espaço facilita a aprendizagem por meio da
associação dos temas abordados em sala de
aula, visando o aperfeiçoamento técnico dos
alunos e proporcionando mais flexibilidade
de horário aos estudantes. O Colégio recebeu
doação de equipamentos da oficina do Centro
de Formação Profissional da Usiminas (CFP)
e, com recursos próprios, adquiriu materiais e
ferramentas.
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PEP
O Programa de Educação Profissional
(PEP), que oferece bolsas integrais de
estudo a alunos selecionados em seu
processo seletivo, recebeu cerca de 500
novos alunos em 2013, matriculados
nos cursos de Enfermagem, Mecânica
e Análises Clínicas. Para o Colégio São
Francisco Xavier, a parceria representa
um importante aporte financeiro. Em
2013, o Governo do Estado investiu um
montante de R$ 1.104 mil em bolsas
nos cursos do CSFX. A perspectiva é
que, em 2014, o número de estudantes
beneficiados aumente ainda mais
com a inclusão dos novos cursos no
Programa.

)(,5$7e&1,&$
O CSFX promoveu a V Feira Técnica dos
cursos de Enfermagem, Mecânica e Análises
Clínicas, que teve como tema “O conhecimento
transformado em realidade”. A iniciativa
levou ao público assuntos que puderam ser
dialogados a partir das apresentações feitas
pelos alunos. Destaque para os temas: Doação
de Órgãos; Anemia Cardiorrenal; Reações
$OpUJLFDV+LSHUWHQVmRH'LDEHWHV+,9²$
Evolução do Diagnóstico Laboratorial da Aids;
Doenças Renais e Hemodiálise; Diagnósticos
Medievais; Depressão; Oncologia, Saúde da
Mulher; Processos Mecânicos em Máquinas
de Hemodiálise; Movimento de Cargas e
Aplicações na Hidráulica Industrial.
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&6);²([WHQVmR

)RUPDWXUDGRVDOXQRVGR0%$*HVWmRGDV2UJDQL]Do}HVHP6D~GH

MBA DO CSFX EM PARCERIA COM A FELUMA

0%$(0*(67®2'(6$Ô'(²$8',725,$

Trinta e sete alunos do CSFX se formaram
no curso de especialização MBA Gestão
das Organizações em Saúde em 2013. A
especialização reuniu profissionais de diversas
instituições públicas e privadas da região em
sua segunda turma, a partir da parceria entre
a Fundação São Francisco Xavier e a Fundação
Educacional Lucas Machado (Feluma), de Belo
Horizonte. O curso teve duração de dois anos,
com 18 módulos de estudo e 420 horas de aula.

A parceria entre o Colégio São Francisco Xavier
e a Faculdade de Ciências Médicas de Minas
Gerais (Feluma) resultou na criação de mais
um curso de especialização em saúde. O MBA
em Gestão de Saúde, com ênfase em Auditoria,
foi criado em 2013 com o objetivo de preparar
profissionais para atuar nas organizações
de saúde pública e privada, desenvolvendo
e potencializando a visão estratégica sobre
regulação, auditoria, monitoramento,
avaliação, negócios, mercados, concorrência
e processos decisórios. Além disso, o curso
visa promover melhores resultados no
planejamento, organização e liderança,
permitindo ao profissional maior eficiência na
administração das organizações de saúde.
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12926&85626(03$5&(5,$&20$38&
Três novos cursos de pós-graduação foram
iniciados por meio da parceria do Colégio com a
PUC Minas, totalizando 67 novas matrículas em
2013. Um dos cursos, o de Gestão de Negócios,
traz um programa completo abrangendo
Gestão de Processos, Projetos, Marketing,
Negócios e Pessoas, dotando o especializando
com um maior número de ferramentas de
trabalho para atuar no mercado, cada vez mais
competitivo e dinâmico. Outro curso ofertado,
esse na área de saúde, é a especialização em
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva,

que se impõe, sobretudo, pelo avanço
progressivo e rápido dos novos conhecimentos
na área, bem como pelo aparato tecnológico
presente nas UTIs.
Há ainda o curso de Direito do Trabalho,
voltado para profissionais bacharéis em Direito,
que busca atender a demanda de profissionais
que se confrontam diariamente com as
regras e princípios do ramo juslaboralista,
capacitando-os para uma melhor atuação e
manejo dos seus diversos institutos.

Aula Magna da PUC Minas, em parceria com o CSFX
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Sustentabilidade
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente

Relatório de Gestão FSFX 2013

Bem-estar com segurança
Para que a Fundação São Francisco Xavier se
mantenha em um patamar de excelência, no
qual o ponto mais elevado seja a valorização
da vida, é preciso articular peças de uma
engrenagem de grandes proporções e ir além
do óbvio. Mais do que garantir a segurança
individual e coletiva, racionalizar a utilização
dos recursos naturais ou cumprir o que
estabelece a lei no tocante à segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente,
a FSFX inova nos serviços prestados, com
vistas em resultados eficientes, e intensifica
iniciativas que promovam a cultura da
sustentabilidade, para que ela faça parte
do cotidiano dos seus agentes, refletindo
diretamente em cada atividade desenvolvida
pela Instiuição.
Ao aliar o cuidado com o ser humano
à oportunidade de crescimento que se
apresentava, a Fundação São Francisco
Xavier criou a sua Unidade de Segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Atualmente, cerca de 283 profissionais atuam
em equipes direcionadas à prevenção de
acidentes, promoção da saúde e aos bem-estar
dos colaboradores próprios e de empresas
contratadas.

A Unidade oferece serviços de saúde
ocupacional para os empregados da FSFX,
Usiminas e empresas do mercado, além
de clientes por todo o país. Os serviços
compreendem os exames de saúde
ocupacional, treinamentos de medicina
ocupacional e de segurança do trabalho.

Em 2013, as ações da unidade de negócio, regulamentada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, envolveram diretamente 112
empresas em 13 cidades, e beneficiaram mais de 50 mil vidas.
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Entre os principais serviços, estão:
6(*85$1d$'275$%$/+2

+,*,(1(2&83$&,21$/

ART - Análise de Risco por Tarefa

Estudo dos postos de trabalho e controle
dos agentes agressivos

Campanhas Educativas
Plano de Assessoria da Segurança
Especificação de EPIs - Equipamentos
de Proteção Individual
Inspeções de Segurança
Análise de Acidente do Trabalho e Trajeto
Treinamentos Introdutórios, requisitos
legais e específicos de segurança
Acompanhamentos dos técnicos na área
IPS - Índice de Práticas Seguras

Emissão de PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário
Elaboração de Programas Legais:
335$3URJUDPDGH3UHYHQomRGH5LVFRV
Ambientais
3&0$73URJUDPDGH&RQGLo}HVH0HLR
Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção
3353URJUDPDGH3URWHomR5HVSLUDWyULD
/7&$7/DXGR7pFQLFRGH&RQGLo}HV
Ambientais do Trabalho
33(2%3URJUDPDGH3UHYHQomRGH
Exposição Ocupacional ao Benzeno

SAÚDE OCUPACIONAL

Gestão Ergonômica

Atendimento Pré-Hospitalar
(Serviço de Resgate)

Levantamentos ambientais dos agentes:
5XtGR&DORU4XtPLFRVH%LROyJLFRV

Elaboração de Programas Legais:
3&0623URJUDPDGH&RQWUROH0pGLFRGH6D~GH2FXSDFLRQDO
3&$3URJUDPDGH&RQVHUYDomR$XGLWLYD
&RQVXOWDV0pGLFDVDGPLVVLRQDOSHULyGLFRGHPLVVLRQDOPXGDQoDGHIXQomRUHWRUQRDR
trabalho e licenças médicas
([DPHV2FXSDFLRQDLVH&RPSOHPHQWDUHVDXGLRPHWULDHVSLURPHWULDDFXLGDGHYLVXDOH
eletrocardiograma, eletroencefalograma, raios-X de tórax e medicina laboratorial
$FRPSDQKDPHQWRGHDIDVWDGRVGR,166DFLGHQWDGRVGHWUDEDOKRHSHUtFLDVWUDEDOKLVWDV
Realização de Avaliação Psicológica
Campanha e Controle de Vacinação
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A implantação do SESMT
rendeu à Usina de Ipatinga o
registro de “Esforço Digno de
Nota” pela Det Norske Veritas
(DNV), durante a auditoria de
recertificação OHSAS 18001,
no ano de sua criação.

REFERÊNCIA

'HVILOHGH(3,VGXUDQWHD6LSDW

Para oferecer serviços de qualidade, muitas
vezes é preciso estar bem próximo ao cliente.
Por isso, a Fundação São Francisco Xavier
mantém uma estrutura própria de grande
porte, dentro da Usina de Ipatinga, para
atender aos profissionais das empresas
prestadoras de serviços da Usiminas. O
6(607²6HUYLoR(VSHFLDOL]DGRHP(QJHQKDULD
GH6HJXUDQoDH0HGLFLQDGR7UDEDOKR²IRL
implantado em 2006 e envolve atividades
permanentes de prevenção de acidentes e
promoção da saúde, conforme a Portaria 3.214.

9$17$*(0
A realização dos exames ocupacionais
resulta em benefícios para os
empregadores, pois reduz o
absenteismo por motivo de doença.
Garante empregados mais adequados
à função, com melhor desempenho
e produtividade e está alinhado à
legislação. É, também, uma vantagem
para os empregados, já que atesta
as suas condições de saúde para o
desempenho da função, minimizando
a chance de arbitrariedades em caso de
doença ou acidente.
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Entre as atividades realizadas
SHOR6(607HVWmR
 Análise crítica dos resultados de
segurança e requisitos legais.
 Acompanhamento dos resultados das
taxas de frequência e gravidade.
 Monitoramento da marcação e
realização de exames periódicos.
 Envolvimento e conscientização das
áreas envolvidas neste processo,
realizando planos de ação para
adequações quando necessário.
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CLIENTES
Na busca pela ampliação de seus serviços, a
Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente da Fundação São
Francisco Xavier passou a contar com 11 novos
clientes em 2013.
Um dos novos contratos para prestação de
serviços na área de saúde ocupacional foi
FRPD5HILQDULD*DEULHO3DVVRV²5(*$3HP
Betim, MG. Os serviços beneficiam 1.700
colaboradores da Petrobrás.
Instalada dentro da própria refinaria, a equipe
de profissionais de saúde da Fundação atua
em uma unidade ambulatorial, estruturada
para atendimentos. Entre os serviços prestados
estão exames médicos ocupacionais dos
empregados, atendimento odontológico,
médico, ambulatorial e atendimento hospitalar
em caso de acidentes de trabalho (empregados
e prestadores de serviço), além de aferição,
calibração e manutenção de equipamentos de
saúde.
Outro contrato em serviços de Saúde e Higiene
Ocupacional firmado em 2013 foi com a
Cenibra Logística. A prestação de serviços para
a empresa de transporte de celulose beneficia
cerca de 600 profissionais.

$d¯(6'(6(*85$1d$
No tocante à saúde e segurança, o resultado
da atuação da Unidade de Segurança

O contrato com a
Petrobras só reforça essa
premissa de que a Fundação
São Francisco Xavier é
uma instituição sólida e
com serviços altamente
qualificados e competitivos,
fruto da dedicação dos
nossos profissionais e
de um modelo de gestão
voltado para resultados.

“A presença do profissional
de segurança no ambiente de
trabalho fortalece a parceria
junto às empresas contratadas
e aproxima os trabalhadores
da Equipe de Segurança,
tornando a prestação de
serviços mais acessível a todos
os níveis hierárquicos. Essa
proximidade torna a percepção
do profissional de segurança,
em relação à área que assessora,
mais crítica, mais abrangente
e muito mais fundamentada,
possibilitando a antecipação
de ações que previnam de fato
que os acidentes ocorram.”
Amália Lage Leão
Superintendente de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente
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do Trabalho da Fundação São Francisco
Xavier está diretamente ligado ao grau de
comprometimento das empresas contratadas.
Para o alcance de indicadores satisfatórios,

faz-se necessário promover ações conjuntas,
abraçadas pela liderança das contratadas e
desdobradas maciçamente entre todos os
empregados.

Em 2013, a Unidade promoveu uma série
GHLQLFLDWLYDVSDUDIRUWDOHFHUDVHJXUDQoD
e reverter indicadores não desejáveis
nas empresas para as quais atua.

 Realização de Inspeção em Máquinas e
Equipamentos de Transporte de Carga.

 Treinamento de Bloqueio e Desbloqueio
de Fontes de Energia (Sankyu).

 Realização de reuniões semanais
com as empresas contratadas.

 Treinamento Prático e Teórico
sobre Segurança no Uso de
Lixadeira e Esmerilhadeira.

 Treinamento prático de ART
(Análise de Risco da Tarefa).

 Identificação de condições de riscos em
local e atividade de reparo preventivo.
 Criação da Cartilha de Segurança de Bolso.
 Realização da 1ª Semana da Liderança
na Gerência Geral de Serviços Gerais,
tendo como público-alvo líderes das
empresas contratadas. O evento abordou
assuntos pertinentes à rotina da liderança
dentro das empresas, orientando
sobre o compromisso e importância da
participação dos líderes na construção
dos resultados de segurança.
 Realização de Campanha de
Segurança sobre Bloqueio e
Desbloqueio de Fontes de Energia.
 Implantação da ginástica laboral
para as equipes de limpeza.
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 Realização de Checklist em
equipamentos, conforme a NR12.

 Reunião com todos os encarregados
das contratadas que trabalharam
no grande reparo da Sinterização
(Usiminas), reforçando comportamento
seguro e orientações (EPI´s
obrigatórios, pontos de urgência e
encontro, PRE, acessos restritos).
 Treinamento SIASSO (Sistema
Informatizado de Ações de
Segurança e Saúde Ocupacional).
 Treinamento Norma Regulamentadora
(NR) 20, que trata de líquidos
combustíveis e inflamáveis.
 Levantamentos da Norma
Regulamentadora (NR) 20.
 Checklist de Ponte Rolante.
 Elaboração do ranking de supervisores.
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O número de treinamentos
legais realizados em 2013
na Usina de Ipatinga, para
empregados e terceiros,
chegou a 135.016
horas/homens.
COMPROMISSO
A atuação do Serviço de Segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente
pode ser observada, também, no cotidiano dos
colaboradores, sejam eles diretos ou terceiros,
por meio da realização e participação em
eventos e do desenvolvimento de campanhas
educativas.
SIPAT 2013

Encerramento da Sipat 2013

Com foco na conscientização sobre a prevenção
de acidentes no trabalho, no trânsito e
nas residências, a Fundação São Francisco
Xavier, por meio da Unidade de Segurança no
Trabalho, reuniu colaboradores em todas as
suas unidades de negócio para participarem da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho - Sipat 2013.

profissionais de enfermagem e sobre a
percepção de riscos na assistência, nas
Unidades I, II e de Oncologia do Hospital Márcio
Cunha e no Centro de Odontologia Integrada.
A importância do assunto foi ressaltada
também de forma prática e bem humorada,
com o Desfile de EPIs (equipamentos de
proteção individual). Colaboradores de diversas
áreas, como assistência, processamento de
roupas, nutrição, higienização e manutenção,
mostraram aos seus colegas a forma correta de
usar os equipamentos e minimizar a exposição
aos riscos.

Este ano, o tema “Perceba os riscos em seu
ambiente de trabalho” foi abordado por meio
de palestras sobre resultados de segurança,
aspectos ergonômicos relacionados aos
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A Sipat 2013 promoveu, ainda, a distribuição
de materiais educativos com cuidados para se
evitar acidentes domésticos e no trânsito aos
colaboradores das diversas unidades da FSFX
(Hospital Márcio Cunha, Usisaúde, Centro de
Odontologia Integrada, Colégio São Francisco
Xavier e Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente). Houve
apresentação teatral e palestra “Segurança é
mais que prioridade, é VALOR”, ministrada por
especialista em direitos no trânsito, direção
defensiva e ensino prevencionista.
SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Pequenas atitudes no dia a dia podem
contribuir para tornar o espaço em que
convivemos mais agradável. Com o tema
“Cuidar do Meio Ambiente é cuidar também
de você e da sua família”, a Fundação
São Francisco Xavier promoveu em 2013
a Semana do Meio Ambiente em duas
vertentes: resgatando o papel do cidadão
para a preservação e melhoria do ambiente
e evidenciando o trabalho dos colaboradores
que cuidam das áreas internas e externas
da FSFX. Assim, os profissionais da Gerência
de Higienização e Transporte, responsáveis
pela limpeza e coleta de resíduos, e parceiros
da superintendência no tocante ao Meio
Ambiente, tiveram suas imagens e histórias
divulgadas nos meios de comunicação da
Instituição. A programação da semana contou
também com exposições, curso de Arteterapia
e concurso de fotografia.
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“Todos os trabalhos da
Instituição estão voltados para a
segurança, seja do paciente, do
cliente e do próprio colaborador.
Processos seguros e eficientes
estão alinhados aos padrões
de qualidade exigidos pelas
certificações que a Fundação
e o Hospital Márcio Cunha se
esforçam para conquistar.”
Elaine Sanches Dias
Engenheira de Segurança do Trabalho da FSFX

9,9(,52
A FSFX realiza um trabalho de plantio de
mudas, no viveiro localizado no bairro Bom
Retiro, em Ipatinga. As mudas são utilizadas
na ornamentação das áreas externas de suas
unidades e no plantio de árvores para reposição
de áreas desmatadas. Esse trabalho é realizado
pela Gerência de Higienização e Transporte.
A Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente acompanha as
atividades de reflorestamento, desenvolvidas,
geralmente, quando há expansão física da
instituição.
Outra atividade envolvendo Unidade e
Gerência de Higienização está relacionada ao
recolhimento e destinação de resíduos. Há
anos, a Fundação São Francisco Xavier descarta
de forma correta 100% de todo o resíduo
produzido em suas unidades, direcionando
para a reciclagem papel, plástico e metal.
Em função da busca pela certificação
internacional Niaho, o Programa de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde do Hospital Márcio Cunha está
sendo revisto, com a implementação de
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Maria da Conceição Pereira Ferreira, auxiliar de serviços gerais

melhorias prevista para 2014. Também estão
programadas para o próximo ano campanhas
de reeducação e conscientização sobre
coleta seletiva e descarte de resíduos para os
colaboradores da instituição.

A FSFX destinou cerca de
100 toneladas de
resíduos para a reciclagem.

ATENÇÃO REDOBRADA
No Hospital Márcio Cunha e Centro
de Odontologia Integrado, os esforços
estão concentrados, principalmente, nas
atividades e nos indicadores relacionados
aos perfurocortantes. No intuito de reduzir
ou eliminar acidentes envolvendo esses
materiais, a FSFX mantém um comitê, com
membros de diversas gerências e unidades,
que levantam informações e discutem
mensalmente ações preventivas, como a
implantação dos dispositivos de segurança
para perfurocortantes nas diversas áreas.
O resultado efetivo dessa implantação será
mensurado em 2014.

PRESENTEÍSMO
Também entre os trabalhos desenvolvidos
para a própria instituição, está o Programa de
Gestão da Licença Médica. A Unidade realiza
a análise crítica das situações que geram
licença médica, definindo interfaces e plano
de ação para a redução desses números. Em
2013, a Fundação evoluiu nos resultados, se
comparados aos indicadores do ano anterior.

JAN

ABR

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

8,50%

9,79%

9,07%

9,00%

9,10%

11,18%
8,16%

9,31%

9,20%

9,46%

8,99%

9,04%

11,55%

MAI

6,69%

6,95%

9,02%
6,79%

MAR

8,10%

11,71%

FEV

9,29%

7,93%

8,45%

9,61%

12,64%

COMPARAÇÃO PRESENTEÍSMO 2012/2013

Média
FSFX
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Presença
Responsabilidade Social
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De portas abertas
Interação e mobilidade. Características
indissociáveis às instituições que fazem da
permeabilidade social novas oportunidades
de aprendizado, de crescimento e de
desenvolvimento humano. Uma marca da
Fundação São Francisco Xavier, que traz em
seu DNA os genes da atuação conjunta e
compartilhada.

Como uma organização aberta e disponível
aos vínculos sociais, a Fundação São Francisco
Xavier estabelece parcerias num trabalho que
fortalece o espírito solidário, essência de sua
marca.
PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

Em suas bases de responsabilidade social, a
FSFX projeta suas ações no território local
e observa cuidadosamente o resultado de
suas atividades ganharem proporções que
extrapolam os limites da entidade. É a certeza
de que a instituição está interligada aos demais
agentes sociais. Uma rede de relações infinitas,
na qual a cooperação pode trazer benefícios
para todos.

O bom diálogo da Fundação São Francisco
Xavier com as esferas municipal, estadual
e federal proporciona novas possibilidades
ao Hospital Márcio Cunha para manter a
qualidade na assistência de alta complexidade
aos usuários do SUS. Por meio de recursos do
Governo do Estado, foi possível a instituição
adquirir novos equipamentos e realizar
reformas, além dos aportes financeiros que
complementam o custeio das equipes de
Urgência e Emergência do HMC.

5(&85626$3/,&$'26&867(,26
Convênio

Contabilizados

Planejado

Origem Recurso

2012

2013

2014

Integra SUS

R$ 1.783.897

R$ 1.946.065

R$ 1.946.064

Ministério da Saúde

Rede Resposta/ProUrge*

R$ 825.000

R$ 8.850.000

R$ 3.200.000

Governo do Estado

Prohosp

R$ 1.610.465

R$ 2.199.091

R$ 4.387.494

Governo do Estado

Incentivo à
Contratualização (IAC)

R$ 4.750.353

R$ 5.699.060

R$ 10.521.721

Ministério da Saúde

Rede Cegonha

R$ 662.855

R$ 1.251.901

R$ 1.479.517

Misto (Ministério da Saúde
+ Governo do Estado)

Leitos de Retaguarda

R$ 682.827

R$ 2.910.533

R$ 2.494.742

Governo do Estado
Governo do Estado, mas será
pleiteado o recurso federal,
pois são R$ 60 mil para 20
leitos

Casa da Gestante

R$ 0

R$ 0

R$ 240.000

Total Incentivos
*RYHUQDPHQWDLV

R$ 10.315.397

R$ 22.856.650

R$ 24.269.538

5HVVDOWDVHTXHHPD)XQGDomRWHYHUHFHELPHQWRVUHWURDWLYRVGD5HGH5HVSRVWDUHIHUHQWHDRDQRGH
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FILANTROPIA E SAÚDE
A cada ano, o Hospital Márcio Cunha reforça seu
papel filantrópico na assistência a pacientes de
35 municípios da macrorregião Leste de Minas
Gerais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os
indicadores de 2013 comprovam:

NÚMEROS SUS
Sessões de hemodiálise

32.501

Internações

20.573

Atend. no Centro Obstétrico

2.520

Partos

4.598

Cirurgias

6.943

Transplantes

17

Cuidar da comunidade na qual está
inserida é uma responsabilidade que
a Fundação São Francisco Xavier faz
questão de cumprir, promovendo ações
filantrópicas e de assistência durante
todo o ano. Em mais um ano de atuação
intensa, foram empreendidas iniciativas
que informaram e promoveram a
conscientização de muitas pessoas.
SEMINÁRIO DE HUMANIZAÇÃO
Discutir o trabalho realizado pelos voluntários
no Hospital Márcio Cunha, suas condutas e
relacionamento com pacientes e profissionais
de saúde, foram alguns dos objetivos do
29º Seminário Mineiro de Humanização e
Pastoral da Saúde. Com o tema “Os Desafios
da Fraternidade e Juventude no Mundo da
Saúde”, o seminário reuniu voluntários, numa
oportunidade de capacitação e aprendizagem
dos participantes, que prestam assistência
emocional aos pacientes e familiares
internados no HMC.

5(&85626$3/,&$'26(48,3$0(1726
Ano

Convênio

9DORUILUPDGR

9LJrQFLD

Origem do recurso

2011

Ressonância

R$ 3.809.720,36

11/2011 a 05/2014

Governo do Estado

2012

Tomógrafo

R$ 1.311.183,14

11/2012 a 11/2013

Governo do Estado

2013

Rede Cegonha
Equipamentos (Siconv)

R$ 118.214,00

12/2013 a 11/2014

Ministério da Saúde

2013

Acelerador Linear (Siconv)

R$ 2.000.000,00

12/2012 a 12/2013

Ministério da Saúde

2014

Acelerador Linear (Siconv)

R$ 2.000.000,00

12/2013 a 11/2014

Ministério da Saúde

2014

Bunker / Hospital Belo Oriente

R$ 5.493.171,00

12/2013 a 12/2014

Governo do Estado

2014

Equipamentos Área de Apoio

R$ 2.000.000,00

12/2013 a 12/2014

Governo do Estado

7RWDO,QFHQWLYRV*RYHUQDPHQWDLV

R$ 16.732.288,50
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DIA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO

A solidariedade dos colaboradores da FSFX,
Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal e
empresas parceiras, fez da Campanha do
Agasalho 2013 um sucesso. Com a arrecadação
de cerca de 30 mil itens, entre roupas de frio,
cobertores, alimentos não perecíveis, material
de limpeza e outros donativos, a campanha
beneficiou mais de seis mil pessoas. Foram
2.855 itens entregues a 81 entidades carentes
do Vale do Aço, entre elas o Educandário
Família de Nazaré (EFAN), localizado em
Ipatinga.

O leite materno é o alimento mais importante
nos seis primeiros meses de vida da criança
e ajuda a reforçar os primeiros laços afetivos
entre mãe e filho, transmitindo confiança e
carinho. Por essas e todas as outras vantagens
da amamentação, o Hospital Márcio Cunha
realizou a palestra “A importância do
aleitamento materno”, direcionada para
equipe de assistência, gestantes e puérperas
internadas no hospital.

30 mil itens doados
81 entidades carentes
beneficiadas no Vale do Aço
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A palestra ressaltou os benefícios da
amamentação, não só para a criança, mas
também para as mães. Além de prevenir
doenças crônicas não transmissíveis na fase
adulta, como a obesidade e a diabetes, e de
reduzir a mortalidade infantil, a amamentação
diminui o risco de desenvolvimento do
câncer de mama pelas mulheres e auxilia na
recuperação do peso normal no pós-parto.
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OUTUBRO ROSA
Outubro é o mês de conscientização e
combate ao câncer de mama, tipo que
possui maior incidência sobre as mulheres,
em todo o mundo. De acordo com o
Instituto Nacional do Câncer (Inca), 22%
dos casos, se diagnosticados e tratados
precocemente, têm grandes chances
de cura. Pensando no bem-estar de
seus colaboradores e na importância da
prevenção como melhor forma de combate
à doença, a FSFX promoveu parcerias para
a promoção de ações em suas unidades,
com ações de conscientização sobre a
doença, exames preventivos e tratamento.
'2$'2592/817É5,2'(6$1*8(
Doar sangue é uma atitude de solidariedade
e cidadania. Por meio da sua assessoria de
comunicação, durante todo o ano a Fundação
São Francisco Xavier divulgou notas de
conscientização, direcionadas tanto para o
público interno quanto para o público externo,
no intuito de aumentar o número de doadores
na região do Vale do Aço. Em 2013, jogadores
do Novo Esporte Ipatinga procuraram o HMC
como doadores. O movimento espontâneo de
doação comprova a eficácia das campanhas
de divulgação nos meios de comunicação.
Atualmente, para realizar a doação, basta
comparecer ao setor de Hemoterapia da
Unidade I do HMC, não havendo a necessidade
de agendamento de data ou horário.

A Unidade de Oncologia do Hospital
Márcio Cunha aderiu à iluminação de cor
rosa, durante todo o mês de outubro, para
lembrar a população da importância do
exame preventivo. A iniciativa foi uma
parceria com a Associação de Assistência
às Pessoas com Câncer (AAPEC), uma
organização não governamental e sem
fins lucrativos que atua em trabalhos
de prevenção e apoio a pacientes com
a doença, e com o Conselho da Mulher
Empreendedora. Também foram
distribuídos materiais informativos e
brindes em alguns pontos da cidade,
além de um ciclo de palestras no Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais
(Unileste).
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9DOpULD)UHLWDV6DWXUQLQRDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYR/HDQGUR%DUURV$PDUDOItVLFRGRVHWRUGH5DGLRWHUDSLD(YDOGR)HUUHLUDGH6i
agente de segurança na Unidade de Oncologia

Já em Taubaté, interior de São Paulo,
na unidade da Soluções Usiminas,
colaboradoras da Saúde Ocupacional da
FSFX promoveram o Bate-Papo Feminino,
que reuniu 35 funcionárias de empresas
terceirizadas da Soluções Usiminas. O
encontro foi um momento para uma
conversa descontraída sobre a importância
do autoexame das mamas, cuidados e dicas

sobre a doença, além de levar informações
também sobre as infecções do trato urinário.
As participantes assistiram a um vídeo
com orientações sobre o autoexame. Ao
final do Bate-Papo Feminino, cada uma
das participantes recebeu como lembrança
um certificado de participação com
uma mensagem motivacional, para que
continuem cuidando e se prevenindo.

129(0%52$=8/
Em apoio à campanha de conscientização,
prevenção e diagnóstico precoce do câncer
de próstata e outras doenças masculinas,
equipes de Saúde e Segurança Ocupacional da
FSFX e do programa Atitude Rima com Saúde,
da Usisaúde, levaram informações para os
colaboradores Soluções Usiminas, localizada
em Santa Luzia. Foi feita uma palestra sobre
alimentação saudável com foco na prevenção,
que teve a participação de 45 colaboradores
e a distribuição de material educativo
sobre o câncer de próstata. A iluminação
da Unidade de Oncologia também ganhou
o tom azul durante o mês de novembro.
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MUNDIAL DO RIM
Doar um órgão é um gesto indiscutível
de solidariedade, e só acontece com
o consentimento e a autorização da
família do paciente falecido. Por isso,
no Dia Nacional da Doação de Órgãos, o
Hospital Márcio Cunha promoveu ações
de conscientização, levando bom humor e
informações para colaboradores e clientes.
Em 2013 também foi criado o Leito de
Apoio à Vida, da Unidade de Cuidados
Intermediários da Unidade I, destinado
à internação exclusiva de pacientes
classificados como potenciais doadores
de órgãos e tecidos para transplantes.
O HMC é o único centro responsável
pela captação e transplante de rins no
Leste do Estado, atendendo a pacientes
de Teófilo Otoni, Governador Valadares,
Caratinga, Manhuaçu e todo o Vale do
Aço. Em parceria com o MG Transplantes,
o HMC também está apto para realizar
a captação de outros órgãos, como
fígado, pâncreas e córneas, que são
encaminhados para outros centros
transplantadores específicos de cada
órgão, salvando vidas de pacientes
em outros hospitais. Veja mais no
capítulo do Hospital Márcio Cunha.

0DUFHOL0DUTXHV6DUGLQKDWpFQLFDHPHQIHUPDJHPeGQD3HGURVR5RFKD
JHUHQWHGR&756/HRQDUGR5RGULJXHV&RUUrDHQIHUPHLURVXSHUYLVRU
*OiXFLD%DUERVD5RGULJXHVDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYR0{QLFD6LOYHLUD
0RQWHLURDVVLVWHQWHVRFLDO5HJLQDOGR0DFKDGRGRV5HLVQHIURORJLVWD

&$03$1+$'(9$&,1$d®2
Pelo 16º ano seguido, a Fundação São Francisco
Xavier promoveu a Campanha de Vacinação
contra a Gripe, em parceria com a Usiminas.
A iniciativa superou as expectativas iniciais.
No total, foram realizadas 32.498 adesões
para a vacinação, aplicada em 39 postos
disponibilizados em diversas localidades
do Grupo Usiminas. Na FSFX, o número de
colaboradores e dependentes que fizeram a
adesão chegou a 3.198.

Nas empresas do Grupo
Usiminas, foram aplicadas

32.498 vacinas.
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DIA MUNDIAL DO CÂNCER

ENCONTRO COM A AUTOESTIMA

Ao instituir o Dia Mundial do Câncer, a União
Internacional para o Controle do Câncer
(UICC), que tem o apoio do Instituto Nacional
do Câncer (Inca), visa esclarecer quais são as
verdades e mitos sobre o câncer. A Fundação
São Francisco Xavier também colocou em
prática essa ideia. Além da distribuição
de materiais informativos a clientes e
colaboradores nas Unidades I e II do Hospital
Márcio Cunha, na Unidade de Oncologia houve
apresentação de teatro de fantoches para os
pacientes e acompanhantes, explicando as
formas de prevenção e tratamento do câncer
e quais são os mitos gerados em torno da
doença.

Ter pessoas para compartilhar experiências
e conversar quando passamos por situações
difíceis pode ser essencial para conseguir
forças e enfrentar os desafios. Pensando nisso,
a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio
Cunha firmou uma parceria com o Laboratório
Astra Zeneca para realizar o Encontro com a
Autoestima. Durante uma tarde, pacientes
em tratamento de câncer de mama puderam
participar de um bate-papo descontraído com
a jornalista e ex-paciente Luciene Scomparin
Dressano, que buscou levar o grupo à reflexão
e à busca pelo fortalecimento interior.
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CSFX em parceria
com a comunidade
BOLSAS FILANTROPIA

Aumento de 21,6%

Ao conceder bolsas de estudos para alunos
carentes no Colégio São Francisco Xavier, a
Fundação cria oportunidades para transformar
vidas e emancipar cidadãos. Cada estudante
contemplado com bolsa de estudo, e que
conclui seus estudos no CSFX, representa
a consolidação dos valores máximos que
sustentam nossa instituição: responsabilidade
com o desenvolvimento humano e
compromisso de promover o equilíbrio social.
Além do Programa de Bolsa Social - Filantropia,
a FSFX reforça o compromisso com a educação,
dando continuidade ao Programa de Bolsas
de Estudos para os colaboradores e seus
dependentes no Colégio. Já com o apoio da
Usiminas, como instituidora e principal cliente
da FSFX, foi mantida em 2013 a oferta de bolsas
de estudos para o Ensino Regular (Infantil,
Fundamental e Médio) e os Cursos Técnicos no
CSFX. São alunos beneficiados pelas Empresas
do Grupo Usiminas (Usina Ipatinga, Usiminas
Mecânica, Unigal e Usiroll).

em bolsas filantropia.

Com ensino de qualidade, jovens
beneficiados com as bolsas se
nivelam aos alunos das melhores
escolas particulares da região
e se tornam competitivos em
vestibulares, concursos públicos e
processos seletivos de empresas
particulares. A partir da formação
educacional, mudam as condições
individuais e de suas famílias,
promovendo a autoestima e
autonomia para cumprirem seus
deveres e usufruírem de seus
direitos na sociedade.

%2/6$6'((678'212&6);$12

Ensino Regular e
Cursos Técnicos

Bolsa Filantropia

Bolsa FSFX

Bolsa Usiminas

Bolsa Usiminas
Mecânica

427

32

339

44

Em 2013, foram oferecidas 76 bolsas filantropias a mais que no ano anterior.
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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.
NÚMERO DE ATENDIMENTOS
6LSDW&ULVWDO² &HEXV
ExpoUsipa

120
1600

%OLW]²3ROLFLD0LOLWDUGH,SDWLQJD

150

Outubro Rosa
3UHIHLWXUDGH,SDWLQJD²8%6&DQDm

150

Dia Internacional do Idoso
3UHIHLWXUDGH,SDWLQJD²8%6&DQDm

150

Dia Nacional Contra o Tabagismo
3UHIHLWXUDGH,SDWLQJD²8%6&DQDm

150

Dia Nacional e Latino Americano de Epilepsia
Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia (AAPE)

100

Dia Internacional da Mulher
Shopping do Vale

1000

$omR6RFLDO²&HVHF

100

Caminhada Contra o Câncer
Grupo de Apoio Se Toque

800

1RYHPEUR$]XO²,QIR'HVLJQ

100

'LDGD6D~GH²,QIR'HVLJQ

100

Feira do Livro CSFX

200

Festa da Família CSFX

200

Palestra Educação em Saúde
Escola Estadual Nacif Selim José de Sales

90
727$/
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Estande FSFX na Expo Usipa 2013

AO LADO DA COMUNIDADE
Em 2013, a Fundação São Francisco Xavier
participou, pela terceira vez consecutiva, da
Expo Usipa, em Ipatinga, a maior exposição da
indústria, comércio e de prestação de serviços
do Leste mineiro. Com o tema do estande
focado em “É por você que a Fundação se
renova a cada dia”, a instituição valorizou o
esforço de todos aqueles que fazem a diferença
no trabalho diário, apresentando o trabalho de
suas cinco unidades de negócio.
Em seu estande, a instituição apresentou
a ampliação das unidades I e II do Hospital
Márcio Cunha e o consequente aumento na
capacidade de atendimento a pacientes do
SUS, de convênios e da Usisaúde. Também
disponibilizou informações sobre os planos
médicos e odontológicos da Usisaúde e COI
para empresas e pessoa física e os programas
de promoção da saúde. A equipe do Serviço de
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente da FSFX também marcou
presença, mostrando os serviços da nova
Unidade de Saúde Ocupacional do bairro Bom
Retiro, disponíveis para empresas de todos
os segmentos de mercado. Já o Colégio São
Francisco Xavier levou para o Espaço Saúde
os alunos dos Cursos Técnicos, que realizam
aferição de pressão arterial, cálculo de índice de
massa corporal (IMC) e exame de glicemia.

As novidades do estande FSFX deste ano
ficaram por conta da interatividade com mãos
e pés dos visitantes. Com o piso interativo,
à medida que as pessoas caminhavam,
era desvendada a infraestrutura do novo
Pronto-Socorro do Hospital. Já na cabine
fotográfica, o público podia se divertir e
registrar a participação com fotos, reveladas
instantaneamente.

“A Fundação São Francisco
Xavier busca, em cada
empreendimento, a maior
eficiência e efetividade de suas
ações. Entretanto, os resultados
sozinhos não traduzem tudo.
Em mais uma participação,
evidenciamos a contribuição
dos nossos colaboradores e
clientes e a transformação que
a FSFX proporciona na vida
dessas pessoas, no aporte de
desenvolvimento humano
e social que trazemos para
consolidação da cidadania,
por meio da saúde e da
educação com qualidade.”
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor executivo da FSFX
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Resultados Operacionais
Em 2013, a Fundação São Francisco Xavier superou em 41% o resultado operacional em relação ao
ano anterior, atingindo R$ 28,5 milhões. O Ebitda alcançou R$ 40 milhões, um crescimento de 39% se
comparado a 2012 (R$ 28,8 milhões), superando o planejado em 25% (R$ 22,9 milhões). O superávit
do exercício foi de R$ 36 milhões.
RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO LÍQUIDO

R$ milhões

R$ milhões

36,1

17,9

2011

28,5

30,2

31,1

2013

2011

2012

20,2

2012

2013

EBITDA

R$ milhões

40,0
27,2

28,8

2011

2012

2013

'(021675$7,92'(5(68/7$'26
O Demonstrativo de Superávit/Déficit abaixo
apresenta as receitas geradas, os custos dos
serviços prestados e a evolução dos resultados
entre os anos de 2011, 2012 e 2013, evidenciando
a evolução dos resultados e seus respectivos
indicadores de rentabilidade.

'HPRQVWUDWLYRGH6XSHUiYLW'pILFLW HPPLOKDUHV
Descrição

2011

2012

2013

'%
 

(+) Receitas Operacionais Líquidas

R$ 409.868

R$ 481.648

R$ 556.210

15%

(-) Custos/Despesas

(R$ 391.973)

(R$ 461.480)

(R$ 527.713)

14%

= Resultado Operacional

R$ 17.895

R$ 20.169

R$ 28.498

41%

= Resultado Líquido no Período

R$ 30.212

R$ 31.109

R$ 36.086

16%

EBITDA

R$ 27.167

R$ 28.800

R$ 39.964

39%

Margem Operacional

4,37%

4,19%

5,12%

22,36%

Margem Líquida

7,37%

6,46%

6,49%

0,45%

Margem Ebitda

6,63%

5,98%

7,19%

20,17%
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Diante da busca contínua para garantir a
perenidade da instituição na prestação de
serviços com excelência, a FSFX apresentou
resultados dignos de uma organização que
trabalha com foco na qualidade e no aumento
de produtividade em cada uma de suas
unidades de negócio.
O montante dos resultados alcançados é fruto
de iniciativas em captações de novas receitas
junto ao mercado, com destaque para a
expansão dos contratos de saúde ocupacional,
com 25 novos contratos formalizados; aumento
de 38% na captação de vidas na carteira de
planos de saúde de mercado; incremento na
comercialização dos planos Usisaúde Dental;
ampliação de vagas nos cursos técnicos
existentes no CSFX (Enfermagem, Análises
Clínicas e Mecânica) e início de três novos
cursos (Administração, Segurança do Trabalho
e Informática); e atuação constante para
o fechamento de parcerias com o Governo
Estadual e o Ministério da Saúde, que resultou
em novos recursos, fortalecendo a Rede de
Urgência e Emergência em Minas Gerais.
A melhora da performance operacional foi
outro fator que proporcionou a alavancagem
nos resultados. Reflexo, principalmente, do
início da operacionalização, na Unidade II do
Hospital Márcio Cunha, dos 16 novos leitos
de internação, 10 leitos na nova Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), 20 novos consultórios e
o novo Centro de Diagnóstico por Imagem, com
a instalação de equipamentos de tecnologia de
ponta, além da ampliação do Pronto-Socorro
na Unidade I.

Na vertente custos, destaque para os
resultados obtidos por meio do programa
“Otimizar para Sustentar” (veja exemplo
na página 180), que promoveu a unificação
das unidades administrativas, as revisões
de processos de trabalho, as renegociações
de contratos e o fortalecimento do controle
orçamentário.
Os novos recursos tecnológicos de informação,
tais como checagem e rastreabilidade de
medicamentos na beira do leito do paciente,
implantação da plataforma de compra
de Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPME), a unitarização automatizada de
medicamentos, a implantação do Business
Inteligence (BI) Usisaúde, a expansão do
sistema de monitoração das autoclaves, a
ampliação do sistema CFTV, a utilização de
tablets nos exames periódicos, a implantação
do novo software de gestão de planos
odontológicos Web Easy Dental Enterprise
e o novo sistema de leitura de laudos para
serviço externo de laudário, são bons exemplos
de melhoria nos processos com ganhos de
redução de custo e de produtividade. Outro
passo decisivo rumo à inovação tecnológica
e ao melhor desempenho das plataformas
de Tecnologia da Informação em todas as
unidades de negócio da FSFX foi a aquisição
do novo sistema de gestão integrado Tasy, em
implantação na instituição. O Tasy substituirá
as soluções até então utilizadas na gestão
de serviços hospitalares, administrativos,
financeiros, de suprimentos e da operadora de
saúde.
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Destaque também para a sinistralidade de
79,9% obtida nos planos de saúde segurados
da Usisaúde, resultado de um trabalho firme
de gestão dos custos assistenciais aliado à

atuação dos programas de promoção da saúde,
com 12 projetos que estimulam os beneficiários
a se tornarem agentes de sua própria saúde.

Entre os principais fatores que contribuíram para esses resultados estão:

Unidade

Ações em 2013

Usisaúde

- Crescimento da carteira de mercado em 37,8%, reflexo, principalmente, da
estratégia de atuar na comercialização de planos de saúde na região do Vale
do Aço;
- Fortalecimento da área de relacionamento com os clientes corporativos e
a expansão do mix de produtos permitiram a fidelização dos clientes que já
estavam em carteira, contribuindo para o saldo positivo do crescimento;
- Sinistralidade Obtida de 79,9%;
- Promoção da Saúde, com 12 projetos.

HMC

- Ampliação do Pronto Socorro e reformas dos apartamentos e enfermarias
na Unidade I. Na unidade II, as modernizações e ampliações resultaram na
instalação de 16 novos leitos de internação; da nova Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), com 10 leitos; 20 consultórios médicos e o novo Centro de
Diagnóstico por Imagem, com a instalação de novos equipamentos com
tecnologia de ponta;
- Atuação constante para o fechamento de parcerias com o Governo Estadual
e Ministério da Saúde.
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CSFX

- Ampliação da oferta de vagas nos cursos técnicos de Enfermagem, Análises
Clínicas e Mecânica, por meio do convênio firmado junto ao Estado (PEP Programa de Educação Profissional) e início de três novos Cursos Técnicos
(Administração, Segurança do Trabalho e Informática);
- Fortalecimento do Convênio com a PUC Minas, oferecendo os cursos de
especialização de Enfermagem em Unidade de Terapia, Gestão de Projetos,
Gestão de Pessoas e Direito Processual no CSFX;
- Parceria com a Feluma / Faculdade Ciências Médicas, com destaque para
a formatura da 1ª turma de MBA - Gestão das Organizações de Saúde e o
Lançamento para 2014 do MBA “Auditoria em Saúde e Gestão da Qualidade”.

COI

- Ampliação na comercialização dos planos Usisaúde Dental, ofertadas para
empresas do Vale do aço;
- Acréscimo na oferta de serviços prestados mediante expansão do
atendimento noturno - até 22h - incluindo as demandas de Ortodontia e
Implantodontia;
- Investimentos na infraestrutura da Clínica de Odontologia Preventiva;
reforma e ampliação da Central de Materiais e Esterilização e do Laboratório
de Prótese, ainda em curso;
- Investimentos na otimização de processos com a aquisição do software
Easy Dental Enterprise, na aquisição de um equipamentos que integra as
funções de Raio-X Panorâmico, Telerradiografia e Tomografia Odontológica
Computadorizada.

Contratos /
SESMT

- Formalização de 25 novos contratos de prestação de serviços de Higiene e
Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho, com destaque para empresas
do grupo Usiminas, Cenibra Logística e Petrobras, dentre outras.
- Ampliação dos atendimentos de Saúde Ocupacional na planta da Usiminas
em Cubatão, com ofertas de serviços de raios-X e Resgate em Ambulância;
- Crescimento na demanda dos serviços de levantamento ambiental a muitas
empresas, dentro e fora do estado, como Usiminas (Ipatinga), Usiminas
Mecânica (Ipatinga, Congonhas, São Paulo e Pará), Mineração Usiminas
(Itatiaiuçu/MG) e Construmix (Nova Era).
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RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
As Receitas Operacionais da FSFX totalizaram R$ 556 milhões, um crescimento de 15,5%
em relação à 2012 , mantendo a média de crescimento dos últimos cinco anos.

5(&(,7$325$7,9,'$'( 5PLOK}HV
2011

2012

2013

U%


Saúde Suplementar

207,601

243,669

273,997

12,4%

Assistência Médico Hospitalar

167,104

187,596

226,931

21,0%

13,668

15,548

17,610

13,3%

Segurança e Medicina Ocupacional

12,711

16,376

17,497

6,8%

Saúde Odontológica

8,785

18,459

20,175

9,3%

409,868

481,648

556,210

15,5%

Atividade

Educação

Total

Nos gráficos, visualiza-se a representatividade percentual das
receitas por fonte de recursos e por atividade:
POR FONTE DE RECURSOS
Usiminas
30,3%

Usisaúde
+ Fundo Saúde
+ Cosaúde
20,3%

Convênios
particulares
36,2%

SUS/Estado
13,3%

POR ATIVIDADE
Educação
3,17%

Assistência
MédicoHospitalar
40,8%

Segurança
e Med. Ocup.
3,15%
Saúde
Odont.
3,63%
Saúde
Suplementar
49,26%

Nota: CONVÊNIOS (Usisaúde, Vitae, Vale do Rio Doce, Cemig, Copasa, Cenibra, Banco do Brasil, e outros),
USIMINAS (Co-participação Planos de Saúde Suplementar e Odontológico, Bolsas CSFX, Contratos Medicina
Ambulatorial, Ocupacional e de Logistica), 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 CO-SAÙDE (Gastos com Despesas Assistenciais da Rede Credenciada Administrada).
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OTIMIZAR PARA SUSTENTAR

OTIMIZAÇÃO DE CUSTO

R$ milhões

O Programa Otimizar para Sustentar nasceu
em 2010 com o objetivo de maximizar os
resultados da FSFX, sempre mantendo o foco
na qualidade dos produtos e serviços prestados
aos clientes. Em 2013, os focos do Programa
foram as despesas administrativas e o controle
matricial de despesa, analisando processos e
revisando os contratos.
VERTENTES 2013

1. Otimizar despesas
administrativas

2. Controle matricial
de despesas

3. Diagnose
unidades
produtivas

4. Orçamento
Em 2013, o Programa Otimizar para
Sustentar gerou R$1,9 milhões de
economia para a instituição.

Em quatro anos do Programa,
verifica-se um resultado

de R$ 8,71 milhões.

3,76

1,93
1,52

1,50

2010

2011

2012

2013

O montante é resultado de iniciativas para
reduzir os desperdícios, renegociações de
contratos, negociação de preços dos produtos
e serviços, crescente índice de compras
realizadas via pregão eletrônico, revisão de
processos e centralização de operações, entre
outras.
35,1&,3$,6$d¯(6
Centralização de Operações
 Engenharia e Manutenção
 Comercial
 Relacionamento com clientes
Revisão de processos
 Diagnóstico por imagem
(aumento de produtividade e eficiência)
Renegociação de contratos
 Fornecimento de Oxigênio
(contribuição de R$ 487 mil para 2014)
Redução de despesas administrativas
 Contribuição de R$ 1,65 milhões
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*$6(60(',&,1$,6
Ar Medicinal, Oxigênio Medicinal, Nitrogênio,
Ð[LGR1LWURVR2[LJrQLR/tTXLGRHRXWURV

Valor contrato anterior
R$ 709.431,78

Valor contrato atual
R$ 222.024,86

Economia de

R$ 487.406,92/ano

Com as centralizações de operações e as
revisões de processos, o Programa Otimizar
contribuiu para que a FSFX reduzisse sua
despesa administrativa em R$ 1,65 milhões,
sem perda da qualidade dos serviços prestados
aos clientes.
Os desafios de manter as ações que
impulsionam a sustentabilidade faz do
Programa uma ferramenta importante para
continuidade dos projetos que impactam na
melhoria dos serviços prestados e satisfação
dos nossos clientes.
Para 2014, um novo ciclo de trabalho foi
lançado, mantendo o compromisso com a
redução dos desperdícios, otimização de
processos e revisão de contratos, sem perder o
foco na qualidade.
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Conclusão
Embora, a cada ano, os cenários da
prestação de serviços em saúde e educação
se tornem mais desafiadores, podemos
afirmar que o resultado satisfatório
alcançado pela Fundação São Francisco
Xavier em 2013 demonstra a assertividade
dos rumos traçados em seu Planejamento
Estratégico.
Mais uma vez, a instituição soube
potencializar anseios, esforços e
parcerias para alavancar os seus
resultados. Em todas as unidades de
negócio, houve crescimento em um
ou mais aspectos. Mérito dos líderes,
que souberam desdobrar as diretrizes
e conduzir os processos com clareza e
produtividade; mérito dos colaboradores,
que conseguiram traduzir as orientações
recebidas em atendimentos qualificados e
humanizados.
No âmbito corporativo, grandes esforços
foram empreendidos na otimização de
processos e custos, na busca por novas e
eficientes tecnologias, como a aquisição
do novo sistema de gestão integrado Tasy
e a implantação do Business Inteligence
(BI) Usisaúde. Os investimentos em
capacitação profissional e no fomento
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da cultura de desempenho também se
destacaram, bem como o fortalecimento
do diálogo com o poder público e com as
comunidades em que a Fundação atua.
A consolidação do projeto de rastreabilidade
de medicamentos e de materiais no Hospital
Márcio Cunha exemplifica a capacidade
de inovação da instituição. A ampliação
e a modernização do Hospital reforçam o
compromisso com uma assistência segura
e de qualidade. O novo Pronto-Socorro, o
Centro de Diagnóstico por Imagem e as novas
áreas da Unidade II, projetados com base
nos melhores hospitais do país, ampliam a
capacidade e a qualidade no atendimento
aos clientes da Usisaúde, dos convênios e do
SUS. Essas conquistas são frutos das parcerias
com os governos, sociedade, empresas e,
principalmente, com a Usiminas, instituidora e
maior cliente da FSFX.
O crescimento para o mercado pautou ainda
as estratégias da Usisaúde e do Centro de
Odontologia Integrada, que se mostraram
altamente favoráveis, visto que as unidades
superaram suas metas. Somente a operadora
de planos de saúde da FSFX apresentou um
aumento de 38% na carteira de clientes de
mercado.

No Colégio São Francisco Xavier, a
ampliação de vagas nos Cursos Técnicos
existentes e o início de três novos cursos
impulsionaram, ainda mais, a marca
da qualidade impressa no ensino. Já
a Unidade de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente
comemorou os 25 novos contratos de
saúde ocupacional.
Por conseguir, mais uma vez, aliar atuação
de excelência e sustentabilidade do
negócio, a Fundação São Francisco Xavier
avalia de forma positiva os resultados
de 2013 e segue confiante rumo aos
próximos desafios. As diretrizes para
o desenvolvimento contínuo estão
estabelecidas, e a instituição sente-se
preparada para atender as demandas que
se apresentam, inovando e alçando voos
ainda mais altos.
Em 2014, a FSFX permanecerá focada nos
seus processos e resultados, oferecendo
aos seus clientes serviços com excelência,
que se equiparam com os melhores
existentes hoje, em todo o país.

181

Expediente

Ficha técnica

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da Fundação São Francisco Xavier

Produção
Assessoria de Comunicação

Adriana Leite Chaves Quintela
Superintendente de Gestão

Textos
Carolina Lana, Nathália Barreto
Fernando Mendanha e Érica Pascoal Fernandes

Adseu Álvares de Andrade
Superintendente de Planos de Saúde

3URMHWRJUiILFRHGLDJUDPDomR
ArteMouse Comunicação

Amália Regina Leão
Superintendente de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente

)RWRJUDILDV
João Rabêlo, Nilmar Lage e arquivo FSFX

Carlos Antônio de Souza
Superintendente do Centro de Odontologia Integrada

Revisão
Nivaldo Resende

Mauro Oscar Soares de Souza Lima
Superintendente do Hospital Márcio Cunha

Impressão
Gráfica Formato

Solange Liége dos Santos Prado
Superintendente do Colégio São Francisco Xavier
Alessandra Pinto Simões
Assessora de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade
eULFD3DVFRDO)HUQDQGHV
Assessora de Comunicação

Fundação São Francisco Xavier
Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 - Bairro das Águas
CEP 35160-158 - Ipatinga - Minas Gerais
Tel.: (31) 3829-9000
fsfx@usiminas.com
www.fsfx.com.br

Felipe Lannes de Aguiar Pacheco
Assessor Jurídico
-RVp&DUORVGH&DUYDOKR*DOOLQDUL
Assessor de Relações Institucionais
5HQDWD*RQoDOYHVGH)DULD
Assessora da Auditoria Corporativa Assistencial
$OH[DQGUH$OEXTXHUTXH*XLPDUmHV
Ouvidor Geral
&RQVHOKR)6);H8VLVD~GH
Antônio Morais de Assis
Henrique Hélcio Eleto dos Santos
Paulo Roberto Torres Matta
Renato Bretas Ferreira
Robson Lodi
Luís Márcio Araújo Ramos
José Carlos de Carvalho Gallinari

MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis

FSC® C092828

