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Um trabalho cujo nome expressa a nossa maior 
conquista pelos caminhos trilhados nos últimos 
meses: a sustentabilidade. Para nós, apresentar as 
ações desenvolvidas e os bons resultados alcançados 
pela Fundação São Francisco Xavier é uma grande 
satisfação. Exprime a efetividade de programas 
e projetos com o compromisso de aumentar a 
produtividade, a satisfação de nossos clientes e o 
bem-estar dos colaboradores.
 
O Relatório de Sustentabilidade 2015 mostra 
como isso é possível na FSFX, graças ao foco na 
valorização do aspecto humano e na sinergia entre 
nossas equipes. Afinal, planejar ações para contornar 
os desafios de um ano mais difícil tornou-se uma 
estratégia essencial para frear os impactos negativos. 
Ao longo do último período, colocamos em prática 
medidas para que a instituição pudesse enfrentar as 
adversidades do cenário atual sem perder de vista as 
metas do planejamento estratégico.

Na esteira do desenvolvimento sustentável, o 
objetivo de buscar novos mercados e receitas, 
assegurando a qualidade dos serviços ofertados, 
foi conquistado por meio de uma gestão eficiente 
e bem estruturada. O enfrentamento à crise se 
deu com um forte trabalho, visando racionalizar 
recursos, aprimorar projetos e fortalecer o 
relacionamento com os nossos stakeholders.
 
A crise econômica, o subfinanciamento da saúde no 
país e a inflação do setor de saúde, sempre acima 
dos índices de preços, representam componentes 
de risco na sustentabilidade dos nossos negócios. 
Para contornar tais impactos, as diretrizes de gestão 
da FSFX têm sido equilibrar o custo, atender às 
necessidades assistenciais e fortalecer a experiência 
do cuidado, que se traduz na percepção do cliente 
no momento da utilização dos serviços, aspectos 
de suma importância para os serviços de saúde.
 
No último ano, priorizamos iniciativas para a instituição 
manter seu Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social e suas certificações de qualidade. 
Buscamos, ainda, o fortalecimento dos programas 
corporativos, como Otimizar para Sustentar e 
Assistência em Foco, e dos resultados dos projetos 
de Promoção da Saúde da Usisaúde, incluindo a 
implantação do Usifamília. Na área social, cumprimos 
as metas de apoio à educação e à saúde, valendo 
destacar o estímulo ao voluntariado. A parceria 
e o atendimento às demandas sociais de nossa 
instituidora, a Usiminas, também esteve garantido ao 
longo de todo o ano.
 
A racionalização dos recursos ampliou os resultados 
para além da esfera econômica. Com ações centradas 
no consumo consciente, a instituição reforçou seus 
compromissos com as questões ambientais. Metas 
de médio e longo prazos, capazes de acelerar a 
economia dos recursos naturais, foram traçadas pela 
organização, como será apresentado nesse relatório.

MensageM da adMinistração [g4-1]
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Outro destaque, a migração para o Sistema de Gestão 
Integrada Tasy, exigiu muita dedicação no processo 
de adequação ao novo software. A proposta de 
integrar todos os programas de gestão em uma única 
plataforma representa fortalecer os princípios de uma 
boa governança, garantindo confiabilidade e segurança 
das informações, economicidade e ainda agilidade 
na produção de informações. Aspectos que dialogam 
com a missão da FSFX e o compromisso de prestar 
o melhor atendimento. O upgrade gerou impactos no 
alcance das metas e maior produtividade em geral.
 
Outros avanços tecnológicos, frutos de investimentos 
nas unidades de negócio, ampliaram a qualidade dos 
serviços. Nesse quesito, os aceleradores lineares para 
o serviço de radioterapia na Unidade de Oncologia 
e os estudos para implementação da Telemedicina 
merecem ser destacados. O ano de 2015 trouxe outros 
bons motivos para celebrar. A FSFX comemorou os 50 
anos do Hospital Márcio Cunha e lançou o Educação 
em Segurança e Saúde, projeto pioneiro que insere a 
cultura da proteção e prevenção na grade curricular do 
Colégio São Francisco Xavier.
 
Inovações que condizem com os bons resultados 
financeiros alcançados, que demonstram a solidez 
das metas do nosso planejamento estratégico no 
enfrentamento das adversidades do cenário atual. 
A FSFX superou seus resultados econômicos, se 
comparados com o mesmo período de 2014 e com o 
planejado de 2015.

Para 2016, a FSFX prevê o cumprimento sistemático 
dos indicadores das trilhas estratégicas relativos ao 
ciclo 2014-2018, que são focados no mercado, na 
valorização das pessoas, na ampliação de contratos 
e de novos produtos. Por meio do chamado Plano 
de Travessia, um dos desdobramentos de nossa 
formulação estratégica para enfrentarmos os 
desafios impostos pelo cenário de crise, também 
está previsto o lançamento de um de seus principais 
pilares. O Ano do Cliente é uma ação que tem por 
objetivo desenvolver um olhar ainda mais crítico 
para todos os processos de relacionamento com 
os clientes, visando simplificá-los e torná-los mais 
resolutivos e muito mais ágeis. Afinal, nossos esforços 
seguirão concentrados na melhoria contínua da 
nossa gestão, sendo a valorização do ser humano 
a peça-chave dentro desse planejamento.
 
Os dados presentes neste Relatório foram, pela 
primeira vez, elaborados segundo as diretrizes da 
versão G4 da Global Reporting Initiative (GRI). Nessa 
abordagem constam ações sobre todas as unidades 
de negócio da FSFX, com o propósito de facilitar aos 
nossos stakeholders o acesso às informações. O 
Relatório de Sustentabilidade 2015 exprime a busca 
de toda a equipe da Fundação pelos bons resultados. 
Uma busca impulsionada pelo espírito da coletividade.

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX
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Visão,  Missão e Valore s [g 4 -5 6]

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

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

Gestão com Pessoas
Trabalho em equipe / Incentivo à potencialidade individual /
Respeito às diferenças e opiniões / Segurança / Humanização

sustentabilidade
Crescimento no mercado / Preservação de compromissos /  Conscientização /
Preservação do meio ambiente /  Controle para evitar desperdícios / 
Cultura voltada para resultados

inovação
Melhoria contínua nos serviços prestados / Eficiência nos processos  de apoio / 
Gestão sustentável / Investimentos com planejamento  e dinamismo / 
Incentivo ao ensino e pesquisa

abertura
Verdade e transparência nas relações / Facilidade de comunicação  entre 
organização e stakeholders / Valorização do diálogo / Princípio democrático 
na tomada de decisões

Ética
Honestidade / Integridade / Respeito às pessoas / Sigilo nas informações
sobre a instituição e stakeholders / Seriedade / Princípios legais e morais 
resguardados

resPeito ao ser Humano
Valorização da vida dos clientes e colaboradores / Relação acolhedora  
e humanizada / Postura cidadã / Controle para evitar atos ilícitos na organização

excelência
disciplina / Exercício adequado da técnica / Superação das expectativas  dos 
clientes / Eficácia nas ações / Promoção de feedback

Missão

Visão

Valore s
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localiz ação [g 4 -5 |  g 4 - 6 |  g 4 - 8 |  g 4 -9 ]

es

rJ

Pe

colaboradores

mG

sP

rs

Hospital Márcio Cunha

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Usisaúde

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Porte da organização: Grande Porte

Total de ativos: 410.467.336,47 (AC: 55,5% / ANC: 45,5%)

Fundação de Direito Privado sem acionistas

(incluindo estagiários e aprendizes)
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PerFil das unidades de negócio [g4-3 | g4-4]

Tendo o ser humano como o centro de sua atenção, 
a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), instituída 
pela Usiminas, consolidou sua credibilidade nas 
áreas de saúde, educação e segurança, sempre 
com foco na responsabilidade social e na filantropia. 
A organização nasceu com o propósito de gerir o 
Colégio São Francisco Xavier e o Hospital Márcio 
Cunha, suas duas primeiras unidades de negócio, 
e se expandiu. Hoje, administra também o Centro 
de Odontologia Integrada, a operadora de planos 
Usisaúde e o Serviço de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.

Desde 1969, a FSFX, entidade filantrópica de direito 
privado, investe em diversas ações de assistência 
médico-hospitalar, formação educacional, segurança, 
interação com a comunidade e com o poder 
público e instituições, e de incentivo ao ensino e 
pesquisa, contribuindo com o desenvolvimento 
econômico regional e do país. A FSFX tem em seu 
planejamento estratégico o crescimento de suas 
unidades de negócio, alinhado aos interesses de seus 
stakeholders, além de evidenciar a sustentabilidade 
como um de seus compromissos.

Referência em atendimento de alta complexidade 
para 35 municípios da região Leste de Minas 
Gerais, o Hospital Márcio Cunha (HMC) completou 
50 anos em 2015. Detentor da certificação 
internacional Det Norske Veritas International 
Accreditation Standard (DIAS), reconhecimento 
alcançado por apenas outras cinco instituições 
no Brasil, o HMC é um hospital geral, credenciado 
para atendimentos de alta complexidade 
em diversas áreas e prestação de serviços 
ambulatoriais, de pronto-socorro, internação e 
medicina diagnóstica. Destaque para as atividades 
nas áreas de oncologia, transplantes renais, 
cardiovascular, endovascular e maternidade, entre 
outras. Pioneiro na qualidade em saúde, o HMC 
foi o primeiro hospital brasileiro a conquistar o 
certificado de Acreditação com Excelência, em 
2003, nível máximo concedido pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA).

HOSPITAL MáRCIO CUNHA

Levar conhecimento e potencializar crianças, 
jovens e adultos da região para a prática da 
cidadania tem sido um dos papéis do Colégio São 
Francisco Xavier. Inaugurado em 1962, o CSFX 
também saiu à frente quando tornou-se o primeiro 
colégio do país a receber certificação ISO 9001 
de seu Sistema de Gestão da Qualidade para 
Instituição de Educação em níveis Fundamental e 
Médio. A instituição oferta um modelo de ensino 
que contempla desde a Educação Infantil ao 
Ensino Médio, incluindo ainda cursos Técnicos, de 
extensão e até de Pós-graduação, resultantes de 
parceria com a PUC Minas. O CSFX é reconhecido 
pelos bons índices de aprovação em vestibulares e 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

COLéGIO 
SãO FRANCISCO XAVIER
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Desempenhar e monitorar práticas permanentes 
para garantir a segurança e saúde dos 
colaboradores da própria Fundação, da Usiminas 
e de outras empresas do mercado brasileiro. 
Esse tem sido o papel do Serviço de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente 
da FSFX, que beneficia mais de 84.000 vidas e 
está presente em diversos estados brasileiros. 
Implementado em 2006, seu portfólio conta com 
diversificadas atividades, todas regulamentadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e em 
sintonia com a filosofia das empresas. Com ampla 
capacidade de atendimento, esta unidade oferta 
serviços que seguem as normas de garantia de 
qualidade e segurança realizadas por equipe apta 
e qualificada.

Com um amplo conjunto de atividades de saúde 
bucal, o Centro de Odontologia Integrada (COI), 
criado em 1981, possui cerca de 48 consultórios 
em Ipatinga e outras cidades do Brasil, como Belo 
Horizonte e Cubatão. Quinze dessas unidades 
estão instaladas dentro das empresas do grupo 
Usiminas. Atualmente, o COI gerencia planos 
odontológicos que totalizam 56.000 vidas. Por 
meio de planos empresariais e individuais, os 
clientes têm acesso a serviços nas clínicas de 
Odontologia de Promoção da Saúde, Básica 
Reabilitadora, Clínica de Especialidades e de 
Alta Complexidade (ortodontia, implantodontia 
e reabilitação). Nos últimos meses, a FSFX 
promoveu diversas adequações no COI para a 
certificação ISO 9001 e Acreditação ONA.

SEGURANçA DO TRABALHO,
SAúDE OCUPACIONAL 
E MEIO AMBIENTE

CENTRO DE ODONTOLOGIA 
INTEGRADA

USISAúDE

Com mais de 20 anos de experiência e presença 
em cinco estados brasileiros, a Usisaúde conta 
com mais de 150 mil vidas e uma ampla rede 
credenciada de atendimento médico-hospitalar 
e odontológico. Considerada uma das maiores 
operadoras de planos de saúde do país – sendo 
a maior na modalidade filantropia, possui mais 
de três mil credenciados diretos e um amplo 
programa de promoção da saúde, reconhecido 
por seus resultados expressivos. Primeira em 
Minas Gerais a receber, em 2005, a Certificação 
ISO 9001, sendo a terceira do Brasil a obter 
esse reconhecimento da Det Norske Veritas 
(DNV), a Usisaúde desenvolve estratégias de 
sustentabilidade e aprimoramento permanente da 
qualidade dos planos individuais, empresariais e 
odontológicos, com foco na expansão. 
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o resultado de todo esforço e 
otimização é revertido na própria 
instituição, garantindo, assim, os 
benefícios sociais da filantropia.

ger ação de Valor

Investir em infraestrutura, na valorização dos 
colaboradores, na ampliação do atendimento, em 
novas tecnologias e na manutenção da segurança 
como meio de manter seus compromissos com a 
sociedade. Esses são alguns exemplos de como a 
Fundação São Francisco Xavier promove a gestão de 
suas unidades, buscando o crescimento sustentável 
e tendo como principal retorno a satisfação do seu 
público de interesse. O maior patrimônio da FSFX é 
sua confiança, sua credibilidade e reconhecimento 
perante seus stakeholders.

A revisão dos processos acontece sistematicamente, 
com a análise dos indicadores de desempenho 
e elaboração de planos de ação. Para assegurar 
a filantropia, a Fundação trabalha na otimização 
dos recursos e na expansão dos negócios, 
com foco no crescimento sem o aumento das 
despesas administrativas. Coadunam com esses 
objetivos programas corporativos com foco na 
sustentabilidade, parcerias com instituições, compras 
na modalidade de pregão eletrônico e a captação 
de verbas públicas, tanto para custos quanto para 
investimentos.

dentro do programa Otimizar para Sustentar, o 
Núcleo de Avaliação de Contratos executa tarefas 
para promover a redução das despesas, entre elas a 
renegociação de contratos, como os de aluguéis de 
imóveis e equipamentos. O Núcleo verifica o escopo, 
preço e a efetiva necessidade da contratação. Em 
2015, todos os contratos de aluguel de imóvel foram 
renegociados, conseguindo otimizações nos valores 
em 95% dos casos, com uma média de 17% de 
redução na conta de aluguel.

Ações de conscientização e programas institucionais 
incentivam o uso consciente dos recursos, as práticas 
de promoção da saúde e o bom desempenho de 
seus colaboradores. A efetivação desses três valores 
impacta positivamente na redução das despesas e na 
melhoria dos serviços que beneficiam a população.

abordagem e processos
Seguindo o planejamento estratégico, a FSFX adota 
diferentes metodologias e processos para priorizar 
desafios e oportunidades, a fim de programar os 
investimentos nas suas unidades. Entre os principais 
estão:

Matriz de Priorização

Análise SWOT

Estudo de Viabilidade Econômica

Lean Six Sigma

Avaliação de Mercado

Canvas

Planejamento de Cenários

Cinco Forças Competitivas de Porter

Sumário Executivo

Pacto de Resultados

Programa Assistência em Foco

Programa Otimizar para Sustentar

Programa de Desospitalização

Grupos de Diagnósticos Relacionados (DRG)
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de staque s do ano

renovação visual: novas marcas

Alinhar a força do nome da Fundação São Francisco Xavier aos conceitos de evolução e integração vivenciados 
por suas unidades de negócio. Essa ideia conduziu o processo de renovação da identidade visual da FSFX, do 
Hospital Márcio Cunha, do Colégio São Francisco Xavier e do Centro de Odontologia Integrada.

A reformulação não só padronizou a identidade do grupo, como também buscou fortalecer a imagem institucional 
de cada uma das unidades. Ao longo do ano, a atualização das marcas nas peças gráficas, uniformes e fachadas 
foi realizada de forma segura e sustentável, respeitando as prioridades e recursos disponíveis.

Palavras-chave do projeto de rebranding 
(redesign e posicionamento das marcas)

Integração Unidade Padronização Fortalecimento evolução

conexão bem-estar Inovação cidadania excelência responsabilidade 
social
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sistema de Gestão integrada

O ano de 2015 marcou o início das operações do Tasy, novo Sistema de Gestão Integrada adotado 
pela FSFX e que reúne milhares de informações sobre a organização. A instalação do software exigiu o 
envolvimento de toda a Fundação, durante 15 meses de trabalho. 

O Tasy, que substituiu vários sistemas anteriormente adotados pela FSFX, integra em um mesmo 
ambiente o fluxo de informações das diversas áreas da instituição. A tecnologia permite a otimização 
de tempo e recursos, unifica dados entre as unidades de negócio e evita a duplicidade de informações, 
proporcionando mais segurança, controle e maior conexão dos negócios aos clientes.

ampliação dos atendimentos 
exclusivos para empresas

A Fundação instalou no Serviço Médico da Usiminas 
um posto de atendimento exclusivo para empregados 
da Usina de Ipatinga marcarem exames e consultas. 
A medida evita a perda de produtividade, pois as 
marcações são realizadas de forma a conciliar os 
atendimentos com a jornada de trabalho. 

O serviço de recolhimento de amostras de citologia 
clínica do HMC foi estendido a 18 empresas da 
região, entre as cidades de Coronel Fabriciano, 
Ipatinga e Timóteo. Com a nova oferta, a FSFX 
facilitou o acesso de clientes ao exame de 
papanicolau, uma vez que não há necessidade de 
deslocamento das pacientes às unidades do Hospital 
Márcio Cunha. Outra vantagem é que o fluxo de 
pessoas nos laboratórios fica equilibrado, otimizando 
o atendimento.

evolução com diálogo

A Fundação criou o Conselho Consultivo de Clientes, grupo formado para identificar pontos de melhoria na 
qualidade dos serviços que precisam ser revistos, a fim de que sejam implementadas ações efetivas de solução 
de problemas e otimização do atendimento. A iniciativa ampliou a rede de relacionamento com a comunidade.

Composto por 30 clientes escolhidos a partir de avaliações de atendimentos registrados pela Central de 
Relacionamento com Clientes da Fundação, o Conselho é mais um canal para a Fundação ouvir sugestões, 
críticas, elogios e reclamações. O objetivo é discutir as demandas dos clientes, por meio de encontros periódicos 
durante o ano, identificar os aspectos que necessitam de aperfeiçoamento e, assim, apontar medidas cabíveis a 
curto e médio prazo.
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resultado da melhoria 
nos processos: 
economia de 
R$ 1,5 milhão no ano

núcleo de Gestão de Projetos e Processos

O Núcleo de Gestão de Projetos e Processos participa da elaboração e monitoramento de projetos estratégicos, 
tendo como foco a melhoria contínua dos processos. Seguindo a metodologia Six Sigma, o Núcleo é composto 
por 20 colaboradores formados em Green Belt e dois em Black Belt. O trabalho consiste em estudar os 
procedimentos realizados pela FSFX e propor melhorias, com o objetivo de buscar a satisfação dos clientes e 
promover a racionalização de recursos. 

Em maio, a Fundação concluiu o ciclo de treinamento dos membros do Núcleo. No mesmo mês, sete projetos de 
revisão dos processos começaram a ser desenvolvidos. Todo projeto consolidado, que precisa estar alinhado ao 
planejamento estratégico da Fundação, torna-se um indicador, que deve ser monitorado e cumprido.

Projetos realizados
» Tempo de autorização de procedimentos Usisaúde
» Fluxo de pagamentos rede credenciada
» descentralização de agenda/consultas eletrônicas
» Giro de “cadeira” oncológica
» otimização das agendas de diagnóstico por Imagem 
» Processo de transferência/trânsito de pacientes entre unidades
» Processo oPMe (protocolo sUs)
» Set up radioterapia
» Tempo de reposição de colaboradores
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50 anos do Hospital márcio cunha

Para comemorar meio século de história do HMC, a Fundação organizou uma programação que ressaltou 
o valor humano e homenageou alguns profissionais de várias áreas, que se destacaram ao longo de uma 
trajetória com compromisso com a assistência de qualidade aos pacientes.

Além das homenagens, houve a entrega à FSFX do Certificado de Acreditação da Det Norske Veritas 
International Accreditation Standard (dIAS). As atrações dos 50 anos contaram ainda com uma exposição de 
imagens registradas por diferentes fotógrafos, lançamento do Selo Comemorativo, vídeo com depoimentos 
de personagens sobre a história do HMC e um livro sobre a trajetória histórica e a evolução da gestão da 
instituição ao longo de décadas.

“Eu tenho orgulho de fazer parte desta 
instituição e fiquei muito feliz pela 
homenagem, pelo reconhecimento. Há 
28 anos, sinto como se todo dia fosse o 
primeiro. Minha história aqui acaba se 
confundindo com a minha vida, porque 
a gente passa mais tempo no trabalho. 
E o aprendizado adquirido, levamos 
para sermos melhores a cada dia.”

Terezinha Rodrigues Vieira,
técnica em enfermagem
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sala especial PPP na 
maternidade [g4-13]

Instalada no primeiro andar do HMC, a Sala 
Especial PPP oferece conforto e privacidade 
para mães parturientes no Pré-parto, Parto 
e Pós-parto (PPP). O local disponibiliza 
escada de ling, deambulação, exercícios 
com bola, banheiro privativo com banheira e 
cama adaptável para várias posições 
do parto normal. 

O foco é trabalhar o conceito do parto 
humanizado, possibilitando total assistência 
para o nascimento do bebê. A Sala de PPP 
integra as ações do projeto Parto Adequado 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), do Hospital Israelita Albert Einstein e 
do Institute for Healthcare Improvement (IHI), 
com apoio do Ministério da Saúde.

“Com as orientações de toda a equipe, 
eu e meu marido chegamos à conclusão 
de que ir para a Sala de PPP seria 
mais confortável. Fui muito bem 
amparada e não fiquei sozinha momento 
algum. Todas as pessoas que me 
acompanharam demonstraram muita 
experiência e sabiam o que estavam 
fazendo. Tive todo apoio técnico e 
emocional. Estão todos de parabéns.” 

Lívia Castro Araújo, mãe da Alice,
primeira parturiente a vivenciar 
o parto na nova sala
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unidade de saúde 
ocupacional em cubatão

Visando o fortalecimento do Serviço de Segurança 
do Trabalho, Saúde e Higiene Ocupacional e 
Meio Ambiente, a FSFX implantou uma nova 
unidade de Saúde Ocupacional em Cubatão para 
empresas terceiras da Usiminas. Entre os serviços 
desenvolvidos destacam-se consultas e exames 
admissional, demissional, audiometria, espirometria 
e acuidade visual, além de entregas de licenças 
médicas e raios-X.

dentro da Usina, a ampla reforma no antigo 
consultório criou novos espaços para atender 
prestadores de serviços das empresas terceiras, com 
mais conforto e praticidade. A nova Unidade possui 
20 salas e consultórios, em 500 m².

mais tecnologia no coimagem

O Centro de Odontologia Integrada incorporou entre 
suas tecnologias o sistema Orthophos XG 3d ready, 
capaz de fornecer resultados de melhor qualidade 
aos clientes atendidos na Clínica de Radiologia do 
COI, o COImagem. O serviço registra com detalhes as 
estruturas anatômicas do paciente, observando todos 
os ângulos e planos. Para o trabalho, a FSFX adquiriu 
equipamentos aptos a oferecerem aos profissionais 
recursos para diagnósticos precisos. Fazendo uso 
da análise digital do módulo 3d agregado, é possível 
prever, com exatidão, qual tipo de tratamento 
ortodôntico deverá ser realizado.

Heliponto

O novo Heliponto do HMC começou a operar 
em fevereiro. Instalado próximo ao Pronto-
Socorro da Unidade I, o Heliponto aumenta 
as chances de assistência médica para 
pacientes em estado grave, principalmente 
quando é preciso vencer o tempo. O espaço 
viabiliza transferências rápidas para outros 
hospitais, além de garantir o acolhimento 
de pacientes vindos de outras unidades 
hospitalares ou, até mesmo, de acidentes nas 
rodovias.

Dimensões: 21m x 21m

Opera a qualquer hora do dia

área de 441 m2 isolada para a segurança 
dos passageiros e clientes

Passarela coberta e isolada para transporte de pacientes

Sala de Recepção para a tripulação e acompanhantes

Protocolado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Comporta a maioria das aeronaves que operam no país

Relatório de
Sustentabilidade  2015

Mensagem da Administração

A Fundação

Governança Corporativa

Estratégia

Inovação

Hospital Márcio Cunha

Usisaúde

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Relacionamento com os Stakeholders

Desempenho Ambiental

Desempenho Financeiro

Sobre o Relatório

16



destaque no enem

Nos resultados do último Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem), o Colégio São Francisco Xavier subiu 
três posições no ranking regional e passou a ser o 
2º melhor do Vale do Aço, considerando os novos 
indicadores para avaliação (Porte da Escola, Nível 
Socioeconômico dos Alunos e Índice de Formação 
docente). 

Ao observar o crescimento dos alunos 
em rendimento e aprendizagem durante a 
trajetória na instituição, o CSFX ocupa 
o 1º lugar na região, destacando-se, 
principalmente, nas áreas de Linguagens e 
Matemática.

Projeto Job Training 

Um treinamento técnico e especializado de 
Capacitação de Manutenção em Aciaria contemplou 
colaboradores da Usiminas, na usina de Cubatão. 
O projeto da FSFX teve proposta pedagógica 
elaborada em conformidade com os princípios 
éticos e políticos da instituição e legislações 
que regulamentam a área da Educação, sendo 
desenvolvido sob orientação da equipe técnico-
pedagógica do Colégio São Francisco Xavier.

educação em 
segurança e saúde

desenvolver nos alunos do Colégio São 
Francisco Xavier a consciência sobre 
cuidados e valorização da vida. Com esse 
objetivo, a Fundação lançou, em outubro, o 
Projeto Educação em Segurança e Saúde, 
nova disciplina que integra a matriz curricular 
do Colégio, a partir de 2016. A ideia é 
promover a cultura de prevenção ao perigo 
no dia a dia, no que tange aos cuidados na 
escola, em casa, na rua, no lazer, na internet, 
entre outros, para que os estudantes possam 
conhecer riscos e evitá-los, e adotar medidas 
de segurança no dia a dia. 

Alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental serão os primeiros 
a serem contemplados. Progressivamente, 
o projeto se estenderá aos demais anos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Uma 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
e Violência Escolar, com representantes 
dos alunos, professores e profissionais 
da FSFX, ficará responsável por detectar 
e avaliar riscos e/ou danos em ambientes 
e equipamentos frequentados pelos 
estudantes, atuando para solucioná-los.
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novos cursos no colégio

A Fundação São Francisco Xavier investiu na 
ampliação da oferta de cursos em diferentes áreas:

Cursos de Capacitação com 
curta duração (AutoCAd, 
Cuidador de Idosos, 
Instrumentação Cirúrgica e 
Qualidade em Coleta): focados 
em ingressar alunos no 
mercado de trabalho.

Novos Cursos Técnicos 
(Estética, Edificações e 
Próteses dentárias) com 
aprovação do Ministério da 
Educação. Atualmente, são 9 
cursos oferecidos no Colégio 
(os outros são Enfermagem, 
Análises Clínicas, Mecânica, 
Administração, Informática e 
Segurança do Trabalho).

Cursos de graduação na 
modalidade Ensino à distância 
(EAd). O CSFX foi credenciado 
pelo MEC como polo da PUC 
Minas.

Índices de destaque

Em ranking divulgado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), a Usisaúde, 
administrada pela FSFX, aparece em posição 
de destaque na lista das operadoras de plano 
de saúde de grande porte com menor índice 
de reclamação.

O mesmo órgão divulgou o resultado de 
outros dois indicadores. No Percentual 
de Finalização Assistencial, que avalia a 
capacidade do plano em solucionar conflitos 
de forma consensual, a Usisaúde fechou em 
100%. Já o Índice de Abertura de Processo 
Administrativo ficou zerado, uma vez que não 
houve registros de processos administrativos 
contra a operadora.

Parceria com Hospital 
Felício rocho

Toda a estrutura do Pronto Atendimento Pediátrico 
do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, está 
disponível aos beneficiários da Usisaúde. O serviço 
de urgência exclusivo para crianças, inaugurado em 
2015, incluiu a operadora em sua carteira de clientes 
credenciados ao local, que conta com quatro boxes 
de observação, um isolamento, consultórios e sete 
leitos de medicação, além de equipe multidisciplinar 
para atendimento de urgência pediátrica.

Segundo menor índice 
em Minas Gerais

A Usisaúde lidera 
esse ranking no 
Vale do Aço
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convênio com a aPas

Em São Paulo, a Usisaúde firmou convênio com a 
Associação Policial de Assistência à Saúde (APAS), 
da Baixada Santista. Mais de 30 mil beneficiários da 
operadora na região passaram a contar com a 
estrutura do Hospital Santo Expedido, administrado 
pela APAS, ampliando o acesso a novos tipos de 
serviços. Em contrapartida, a FSFX está investindo 
R$ 3,5 milhões na construção do Centro de diagnóstico 
por Imagem nas dependências do Hospital Santo 
Expedito, ampliando os serviços nessa instituição.

1 ano do usifamília

O programa Usifamília, destinado a promover mais saúde e qualidade de vida a partir do cuidado voltado 
às necessidades dos pacientes, completou um ano em dezembro. Para marcar a ocasião e apresentar 
os resultados do programa, a FSFX e a Usisaúde realizaram um Simpósio de Atenção Primária, no Teatro 
Zélia Olguin, em Ipatinga, direcionado a 150 profissionais da saúde. 

O evento, que contou com a presença dos médicos norte-americanos dr. Rob Janett e dra. Kirsten 
Meisinger – parceiros do Usifamília, apresentou resultados expressivos dos indicadores de produtividade 
e qualidade do programa. Entre eles, destacam-se os 10 mil beneficiários atendidos e a queda nos 
números de consultas eletivas e de internações desse público, cuja maioria tem mais de 60 anos. A data 
marcou ainda o lançamento do livro comemorativo do programa, traçando um raio-X da sua implantação, 
execução, metodologia e resultados. saiba mais na página 85.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
» Formulação Estratégica
 » Missão
 » Visão
 » Valores
 » Política da Qualidade
» Planej. Econômico-Financeiro
» Reuniões de Conselho
» Health Information Sistem (HIS)

GESTÃO DE CAPITAL HUMANO
» Capacitarh
» Educação Permanente
» Programa de Estágio
» Residência 
» Internato
» Recrutamento e Seleção

PESQUISA
» Produção Científica
» Ensaios Clínicos

AUDITORIA
» Contábil
» Corporativa
» Assistencial
 » Clínica
» Qualidade
» Segurança do Trabalho
» Contas
» Gestão dos Riscos

PERFORMANCE
» Pacto de Resultados
» Oficina de Líderes
» Efetividade
 » Clínica
» Indicadores
» Benchmarking
» Avaliação de Desempenho
 » Avaliação do Corpo Clínico
» Análise Crítica
 de Alta Direção

GESTÃO DE RISCO
E EVENTO SENTINELA
» Jurídico
» Assistencial
» Financeiro
» Ocupacional
» Sanitário 
» Ambiental
» Filantropia (Jurídico + Financeiro)
» Comissões (23)
» Programas Institucionais
 » Otimizar para Sustentar
 » Assistência em Foco
 » Práticas e Ideias
  que Transformam

COMUNICAÇÃO INTERNA
» Café com Parceria
» Entre a Gente
» Revista Bem-Estar
» Palavra do Diretor
» Intranet
» Informe Fundação
» Grupos de Trabalho
» Quadros de Avisos

TRANSPARÊNCIA
» Relatório de Sustentabilidade
» Código de Conduta
» Canal Direto
» Ouvidoria
» Auditoria Corporativa
» Relacionamento com o Cliente
» Gestão à Vista
» Pesquisas de Satisf. e Qualidade
» Notificação de Eventos Adversos
» Serviço de Orientação ao Cliente
» Fale Conosco (sites)

e strutur a de goVernança [g 4 -7 ]

Entidade de Direito Privado, sem finalidade lucrativa, a Fundação São Francisco Xavier tem por objetivo a oferta 
de serviços de saúde e de educação. A FSFX goza ainda de reconhecimento das três esferas estatais sobre a 
sua utilidade pública, assim como é detentora da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social 
(CEBAS) nas áreas de educação e saúde.

modelo de Governança da FsFx
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comissões e responsáveis [g4-34]

Comissão Responsável pela Comissão

Comitê de Gestão e Acompanhamento de IPD Adriana Leite Chaves Quintela

Comissão Gestora Multidisciplinar para Gerenciamento do Plano de 
Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes Amália Regina Lage Leão

Comitê Transfusional Marcos Aurélio Mergh Murer

Comissão Especial de Licitação Ana Lúcia Mendes Barcelos e Santos

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) Shirlei Maclaene Nunes de Assis Moreira 

Comitê de Processamento de Produtos para Saúde Carmem Célia Negreli Feliciano 

Comitê de Radioproteção Amália Regina Lage Leão 

Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil Celso Cordeiro

Comissão de ética Sigrid Terezinha Campomizzi Calazans

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) Mauro Oscar Soares de Souza Lima

Comitê de Avaliação de Projetos e Pesquisa Vivian Ribeiro Miranda 

Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente Vivian Ribeiro Miranda

Comissão de Gestão de Obras Francisco Afonso Linhares 

Comitê de Verbas Públicas José Carlos de Carvalho Gallinari

Comissão de Residência e Especialização Médica Ana Rosa dos Santos

Comissão Multiprofissional de Terapia Antineoplásica Luciana Pereira Lana

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito Reginaldo Machado dos Reis

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos 
e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) Carlos Alberto Chalabi Calazans

Comissão de Padronização de Materiais, 
Medicamentos e Vigilância Farmacêutica Mauro Oscar Soares de Souza Lima

Comissão de Segurança da Vida e Ambiente Marcelo Bouissou de Sousa

Comissão para Incorporação de Tecnologias em Saúde (Cites) Taís Maria Araújo

Comissão de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) Fernando de Faria Pereira

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Centro de Odontologia Integrada (COI) Ramon Ulhoa de Araújo

Comitê de Apoio ao Estudo e Pesquisas
do Centro de Odontologia Integrada (COI) Reinaldo Gomes Araújo

Comissão de Controle de Infecção do Centro 
de Odontologia Integrada (COI) Antonio José Freitas Castro

Comissão de Gerenciamento de Riscos Alexandre Albuquerque Guimarães 
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Parceria s e inic iatiVa s [g 4 -15 |  g 4 .16]

A Fundação São Francisco Xavier não tem participação em organizações com assento no Conselho de 
Governança. A instituição tem várias iniciativas voluntárias com o objetivo de compartilhar projetos e modelos 
de excelência com diversos hospitais filiados e associações, com foco na busca contínua da qualidade da 
assistência médico-hospitalar e sustentabilidade dos negócios. 

O HMC é membro da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp); filiado à Federação das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federessantas); à Associação dos Hospitais de Minas Gerais (AHMG); 
à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas); e à Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge). A FSFX possui representante no Grupo de Trabalho de OPME da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e tem participação no Conselho Municipal de Saúde.

O Hospital Márcio Cunha aderiu ao Projeto Parto Adequado do Institute for Healthcare Improvement (IHI), ANS e 
Hospital Israelita Albert Einstein, com apoio do Ministério da Saúde. A iniciativa consiste em identificar modelos 
inovadores e viáveis de atenção ao parto e nascimento, valorizando o parto normal e reduzindo o percentual 
de cesarianas desnecessárias na saúde suplementar. O projeto prevê a elaboração de um modelo assistencial 
baseado na metodologia do IHI, para ser testado e validado junto aos hospitais participantes.
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As principais ações da Fundação São Francisco Xavier convergem para um modelo de gestão que assegura os 
bons resultados para a sustentabilidade da instituição. Nessa trilha, engajamentos com os aspectos sociais e 
ambientais também estão inseridos. São esses os compromissos que mantêm a Fundação dentro de seu foco 
assistencial e de credibilidade junto aos seus stakeholders.

Na área social, a prioridade da FSFX é 
cumprir seu papel filantrópico e direcionar 
60% do atendimento do Hospital Márcio 
Cunha ao Sistema Único de Saúde (SUS). O 
Programa de Bolsa Social é outro importante 
serviço prestado. A Fundação destina 
20% das receitas efetivamente recebidas 
no Colégio São Francisco Xavier para a 
concessão das bolsas, seguindo critérios 
sociais. Além disso, promove a oferta de 
bolsas para dependentes de colaboradores 
da instituição e da Usiminas.

A promoção de ações de responsabilidade 
social inclui campanhas de conscientização 
para estimular doação de sangue e órgãos, 
a solidariedade, o trabalho voluntário e 
iniciativas de prevenção de doenças. Há, 
ainda, parcerias com entidades sem fins 
lucrativos e as esferas do Poder Público, 
que auxiliam no desenvolvimento e/ou 
manutenção da filantropia.

metas sociais
A FSFX tem metas de fortalecimento dos projetos 
de promoção da Saúde, do programa Atitude Rima 
com Saúde, e do Usifamília, proposta de acolhimento 
baseado na Atenção Primária, ambos da Usisaúde. 
Ampliar as certificações de Qualidade e assegurar o 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social são dois propósitos constantemente 
trabalhados na Fundação. A instituição planeja ainda 
fazer de 2016 o Ano do Cliente, para aprimorar, ainda 
mais, processos de serviços e relacionamento com 
esse público; fortalecer o Programa Assistência em 
Foco, que visa prestar atendimento humanizado, com 
processos inovadores e altos níveis de segurança; 
estimular o voluntariado corporativo e incentivar 
projetos de apoio à educação, saúde e aos esportes.

Focos Prioritários da ge stão
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metas econômicas
Entre as metas da instituição para a área econômica está a busca por novos mercados e receitas para fortalecer 
suas ações, mantendo o foco no fortalecimento e na perenidade dos negócios. Os programas corporativos 
representam a estratégia apropriada nesse processo, além de serem peças-chave para o aumento da 
produtividade, otimização dos custos dos serviços e racionalização de recursos.

Os focos econômicos da gestão da FSFX são voltados à sustentabilidade dos negócios, a fim de 
estabelecer a viabilidade dos projetos, o bom desempenho orçamentário, o cumprimento das estratégias 
planejadas, a atualização tecnológica e toda gama de investimentos necessários para manutenção e 
crescimento das unidades. A instituição canaliza esforços para a ampliação dos serviços e, para tanto, 
controla os gastos, custos, os índices de sinistralidades dos planos e investe em técnicas de gestão para 
melhoria dos processos. 

A Fundação possui equipe qualificada para elaboração de projetos alinhados às exigências dos entes 
federados para captação de recursos, mantendo um diálogo de parceria com o Poder Público. Outra 
iniciativa importante para a redução de custos e positivos impactos econômicos são os programas 
corporativos intensificados pela FSFX. Criado há seis anos, o Otimizar para Sustentar permite o controle 
sistemático das despesas e estimula práticas conscientes de redução de despesas e economia de 
recursos. Também com foco no aumento da produtividade, da segurança e satisfação dos clientes a 
partir da utilização sustentável dos recursos, a organização conta com o programa Práticas e Ideias que 
Transformam, estimulando colabores a enviarem sugestões de ideias e projetos já implantados, com foco 
na melhoria dos processos.
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metas ambientais
Uma das principais metas para médio e longo prazo é implementar um sistema para o reaproveitamento da água, 
seja da chuva ou de alguns procedimentos da instituição, como na Unidade de Processamento de Roupas. 
A proposta vem sendo discutida na instituição, assim como a busca por certificações na área ambiental. Em 
2016, a FSFX implementará novo sistema de aquecimento de água e irá adquirir equipamentos para reduzir 
o consumo de energia elétrica.

A FSFX promove suas ações seguindo os princípios do desenvolvimento sustentável. A proteção 
ambiental e a ecoeficiência orientam seus projetos e a sua relação com a cadeia de fornecedores e 
clientes, bem como sua relação com os locais onde atua. Racionalizar recursos naturais e estimular 
o consumo consciente, por meio de reciclagem, redução de consumo e outras iniciativas, são 
comportamentos que fazem parte da rotina dos colaboradores da Fundação. 

Uma das medidas cumpridas com extremo rigor é o projeto de segregação dos resíduos gerados pelas 
unidades de negócio. Sejam comuns ou recicláveis, químicos, infectantes, perfurocortantes ou, ainda, 
os rejeitos radioativos, todos têm uma destinação adequada. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) é sistematicamente executado, cuidando do meio ambiente e preservando a 
vida dos clientes e colaboradores. 

As empresas que prestam serviços de destinação dos resíduos à Fundação passam por avaliações e 
apresentam toda a documentação em dia, assegurando a responsabilidade ambiental. Os colaboradores 
da instituição possuem treinamento para garantir a eficiência no processo de descarte de resíduos.

A Fundação São Francisco Xavier sintetiza em suas ações a preocupação com as questões ambientais. 
A racionalização gera impactos positivos não somente na redução dos custos, mas também no consumo 
consciente dos recursos naturais. Ainda em relação à área ambiental, a instituição mantém um Viveiro 
de Mudas que garante a reprodução de espécies para manutenção de jardins, reposição de árvores e 
projetos paisagísticos das suas unidades.
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A Governança Corporativa da Fundação São 
Francisco Xavier incorpora a sustentabilidade 
como valor. Processos e práticas sustentáveis 
são mecanismos utilizados para construir legados 
sociais, econômicos e ambientais na região. Mais 
do que um indicador econômico para alcançar os 
resultados estratégicos, a sustentabilidade é fator que 
orienta todas as metas e compromissos da FSFX.

A Fundação estimula os colaboradores na busca pela 
qualidade, sem perder o foco do comprometimento 
com a segurança dos serviços e a sustentabilidade 
em todas as atividades realizadas. Programas 
institucionais reforçam a importância das iniciativas 
de consumo consciente e a eficiência nas linhas 
de cuidados assistenciais, trabalhando na 
potencialização da produtividade das equipes e dos 
recursos disponíveis.

Lançado em 2010, o Otimizar para Sustentar foi 
intensificado como oportunidade de minimizar os 
impactos gerados pela desaceleração econômica no 
Brasil. As ações implementadas em 2015 incluem:

e str atégia eM sustentabilidade

Práticas sustentáveis: exemplos e resultados

Otimizar para Sustentar:
R$ 4,62 milhões em otimização de custos em 
2015 e mais de r$ 19,27 milhões em seis anos

GOVERNANçA INTERNA E EXTERNA
Formulação estratégica / Missão, visão, valores / 
Política da qualidade / Código de Conduta / Código 
de ética / Reuniões do Conselho / Revisão anual do 
Planejamento Estratégico / Planejamento econômico- 
financeiro / Sistema (HIS) / Auditorias externas 
independentes (contábil e corporativa) / Gestão 
à vista / Ouvidoria / Relacionamento com o poder 
público / Código de conduta para fornecedores / 
Indicadores econômicos de produtividade / Processos 
de Acreditação (ONA, DIAS, ISO) / Assegurar 
filantropia / Prestação de contas / Pautada por 
políticas e diretrizes / Pesquisa Clima Organizacional 
/ Capacitação e qualificação de colaboradores 
e lideranças / Conselho Consultivo de Clientes / 
Gestão de riscos (financeiro, assistencial, jurídico, 
ocupacional, sanitário, ambiental) / Comissões / 
Comunicação Interna / Pesquisa (produção científica) 
/ Oficina de líderes / Momento gerencial

PERSPECTIVAS DO NEGÓCIO
Produtividade e gestão de custos / Criação de 
valor / Segurança do paciente e da infraestrutura / 
Satisfação do cliente / Competitividade / Programa 
Otimizar para Sustentar / Programa Práticas e Ideias 
que Transformam / Metodologia Lean Six Sigma / 
Programa Assistência em Foco / Novo sistema – Tasy 
/ Órgão reguladores (ANS, CNEM, vigilância sanitária 
e outros) / Novas áreas de atuação / Novos serviços / 
Expansão regional / Obras (reformas e construções) 
/ Produtividade / Criação de valor / Usiminas / 
Comunidade

AMBIENTAL
Programa Otimizar para Sustentar / Programa Práticas 
e Ideias que Transformam / Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde / Uso de lâmpada 
LED / Redução do consumo de água, energia, vapor e 
gás / Gerenciamento de riscos / Utilização de novas 
tecnologias em substituição ao uso de filmes no 
diagnóstico por imagem / Atualização tecnológica

MECANISMOS DE DIáLOGO
Conselho Consultivo de Clientes / Café com Parceria / 
Entre a Gente / Oficina de Líderes / Ouvidoria / Grupos 
de trabalho / Central de Relacionamento com Cliente / 
Pesquisa de satisfação do público em geral

» Renegociação (incluindo a troca de alguns fornecedores que 
apresentaram melhor proposta e resultaram em redução 
significativa dos custos) e unificação de contratos

» Primarização de serviços e centralização de operações

» Avaliação, compra e substituição de máquinas e 
equipamentos com alto custo de manutenção

» Reavaliação da necessidade de celulares 
corporativos e planos de internet móvel

» Recolhimento e reavaliação da utilização 
de modems de internet

» Fiscalização para evitar computadores e lâmpadas ligados 
desnecessariamente durante a noite e substituição gradual 
das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED

» Utilização de sistemas sanitários com caixa acoplada e 
opção pelo uso da linha ecologicamente correta e chuveiros 
monocomando (mecanismos de regulagem do misturador 
para equilibrar água quente e fria) nas novas obras
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A organização leva em conta o perfil 
das gerações e suas diferenças, 
reconhecendo seus conflitos naturais, 
ressaltando o potencial 
de cada faixa etária e assegurando 
a sintonia entre elas. 

O modelo participativo, pautado pela cultura de 
resultados, meritocracia e reconhecimento, é o pilar 
que sustenta a Gestão de Pessoas da Fundação 
São Francisco Xavier. Nele, os colaboradores são 
estimulados ao diálogo aberto com a instituição, 
permitindo melhorias nas condições de trabalho e na 
manutenção dos benefícios conquistados, além do 
crescimento profissional e pessoal de cada um.

A FSFX realiza a sua Gestão de Pessoas seguindo 
os valores da transparência, abertura, ética e 
reconhecimento. Sendo sujeito ativo nesse modelo, 
o colaborador sente-se incentivado a participar 
dos negócios e do cumprimento do planejamento 
estratégico da FSFX, por meio de programas 
corporativos, de ações que promovam diálogos e de 
treinamentos. 

Investimentos em capacitação constituem um 
dos focos da Gestão de Pessoas da FSFX. Tal 
iniciativa permite aprimorar o desenvolvimento 
de competências essenciais e habilidades para 
o trabalho, construir relações de vínculos entre 
colaboradores e instituição, além de auxiliar na 
formação crítica das pessoas e na melhora dos 
resultados. A qualificação - também das lideranças - 
representa estratégia importante para a estrutura de 
governança corporativa empregada, fator essencial 
para motivação e gerenciamento das pessoas.

ge stão de Pe ssoa s

capacitarh: potencializando lideranças
A política de recursos humanos da FSFX aprimora 
e desenvolve novas habilidades do líder por meio 
do programa Capacitarh. Ferramenta importante 
para a Gestão de Pessoas, o programa de 
educação corporativa tem o objetivo de auxiliar no 
desenvolvimento da capacidade de liderança aos 
grupos de supervisores e potenciais sucessores, com 
foco no alto desempenho. 

café com Parceria

cuidando de Pessoas

aproximar

entre a Gente

Grupos de trabalho

Homenagem por tempo de trabalho

Integração de Profissionais

ações da FsFx para diálogo com os colaboradores
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Desempenho

CresCimento

reConheCimento

A estrutura da organização e os benefícios concedidos são alguns dos motivos que levam um profissional 
a escolher a FSFX. Outro fator é que há um planejamento de expansão do Plano de Carreira, com previsão 
orçamentária, para que ele atinja mais funções. Atualmente, 40% do quadro estão inseridos no Plano. A cada dois 
anos, a Fundação institui novas carreiras. 

O Plano de Carreira, divulgado de forma transparente, dá a visibilidade de crescimento, abrindo um campo de 
visão para a trajetória pessoal, expectativas financeiras e de um currículo mais atraente. A forma de progressão 
depende do desempenho individual pactuado pelo resultado, busca pelo desenvolvimento profissional, entregas 
diferenciadas dos trabalhos, maturidade funcional, formação contínua e cumprimento do planejamento previsto.

Plano de carreira

Viés forte dentro da estratégia da Fundação, a 
implantação do Plano de Carreira da FSFX para 
diversos grupos, nos últimos anos, constitui uma 
forma de atrair e reter profissionais, abrindo uma 
visão de médio e longo prazo para os colaboradores. 
Seu papel é gerar estabilidade e prosperidade, em 
consonância com os bons resultados da instituição. 
Nessa perspectiva, o crescimento profissional 
do colaborador está alinhado ao crescimento da 
Fundação.

em 2015, o Plano de carreira 
foi implantado e apresentado 
para mais um grupo de 
profissionais da FSFX, os 
Analistas Administrativos.
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Uma das máximas na gestão realizada pela FSFX é melhorar a qualidade de vida e assegurar a integridade física 
de todo o público que frequenta suas unidades. Há uma permanente busca por resultados satisfatórios em 
Saúde e Segurança, com foco nas ações preventivas. A Fundação adota um modelo bem estruturado de práticas 
seguras, acreditando que a prevenção impacta positivamente nos indicadores, além de proteger vidas.

Todo o trabalho realizado passa pelo bem-estar do colaborador e do cliente. Trata-se de um modelo 
multidisciplinar, envolvendo todo o corpo da Fundação e os comitês para redução e prevenção de acidentes, 
que inclui treinamentos, reuniões e até simulações de incêndios. Em caso de eventuais ocorrências, a instituição 
estuda medidas para que os incidentes não se repitam. 

O trabalho conjunto identifica as dificuldades de cada área, a fim de que sejam implementadas ações para 
corrigi-las. Por exemplo, se um determinado setor apresenta um número considerável de licenças médicas, 
a FSFX promove um estudo para apontar as causas e indicar soluções. Nesses casos, práticas saudáveis 
são constantemente estimuladas. A montagem de programas de ginástica laboral (com supervisão e 
acompanhamento) em alguns setores é resultado de alguns desses estudos, incorporando comportamentos 
seguros como parte da rotina de trabalho.

Mais disposição, melhoria dos resultados, satisfação dos colaboradores e prevenção de acidentes representam 
alguns dos benefícios alcançados. A unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente 
condensa todas essas práticas em negócios que estão presentes na Fundação e em empresas clientes, em Minas 
Gerais e outros estados.

ge stão da saúde e segur ança

incentivo por desempenho
O benefício do IPd possibilita o reconhecimento 
ao esforço e dedicação de colaboradores com 
boas performances no desempenho de suas 
funções. A valorização das boas performances 
acontece por meio da avaliação em conjunto de 
critérios objetivos e das notas de consenso entre 
colaboradores e gestores.

curva Forçada
A FSFX implementou a metodologia da Curva 
Forçada para avaliação de desempenho dos 
colaboradores que se enquadram no Nível 
Liderança. O ranqueamento dentro da curva de 
Gauss permite visualizar as qualificações que 
podem ser aplicadas para melhorar ou aprimorar 
resultados. 

A metodologia traça uma perspectiva do conjunto 
e reduz o nível de subjetividade nas avaliações, 
que ainda passa pela análise de um Comitê 
Moderador. A meta da Fundação é estender 
esse modelo de ranqueamento para outros 
níveis de colaboradores. A avaliação estimula a 
competitividade saudável e eleva a qualidade do 
capital humano da FSFX.

Cumprimento das metas dos indicadores estratégicos 

Avaliação comportamental 

Dedicação

Inovação

Superação dos resultados

Entrega e comprometimento

Formação contínua

valores considerados no iPd
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Adotando as boas práticas da Governança 
Corporativa, fundamental para a sustentabilidade 
da instituição, a Fundação São Francisco Xavier 
organiza e efetiva sua gestão da qualidade ancorada 
na transparência, na ética, no compromisso com 
a prestação de contas e na responsabilidade 
socioambiental e econômica. Com atenções voltadas 
para a melhoria contínua de seus processos, a 
atuação nessa área também reflete o compromisso 
da FSFX na implementação e manutenção de 
certificações de qualidade.

A instituição realiza sua gestão da qualidade 
empregando ferramentas que permitem aferir 
os resultados dos processos e, ainda, envolver 
as habilidades de seus colaboradores, agentes 
ativos nesse planejamento. Para tanto, oferece aos 
líderes capacitações sobre o Sistema de Gestão da 
Qualidade e suas ferramentas, além de possibilitar 
conhecimento sobre os sistemas informatizados para 
operacionalização dos mecanismos de qualidade da 
FSFX. 

Também são promovidas reuniões mensais 
para socializar as demandas da Assessoria de 
desenvolvimento Estratégico e Qualidade com outros 
setores da organização. Esses encontros, chamados 
de Momento da Qualidade, orientam as equipes e 
envolvem todos os grupos.

Para zelar pelos princípios da segurança, organização 
e qualidade, imprescindíveis para a instituição ser 
acreditada, a Fundação conta com um estruturado 
sistema de Gestão de Risco, realiza auditorias 
internas de processos e comissões, gera um plano de 
ações, controla documentos e registros, acompanha 
auditorias externas e monitora projetos, ações 
corretivas e resultados. 

Somam-se a isso os compromissos e investimentos 
para atualização tecnológica e adequações 
estruturais, condicionando a FSFX a ter seus 
serviços ratificados por meio das certificações e 
reconhecimentos.

Pesquisa de satisfação 
intersetorial

Um dos métodos que auxiliam a realização da gestão 
da qualidade da FSFX é a Pesquisa de Satisfação 
Intersetorial - Cadeia Cliente Fornecedor. A iniciativa 
promove uma melhor interação entre as áreas, 
garantindo o bom funcionamento dos processos e 
otimizando o gerenciamento das ações. 

Por meio desta pesquisa, as unidades da Fundação 
apontam determinados pontos que não estão 
em conformidade, revelam o desempenho de 
fornecedores e geram um indicativo setorial. Assim, 
torna-se possível rever e corrigir processos. Além 
disso, a ferramenta mensura o nível de interação 
dos processos do Hospital Márcio Cunha e suas 
interfaces com as demais unidades de negócio da 
Fundação São Francisco Xavier.

diretrizes institucionais da Fundação 
(Visão, Missão, Valores / Política da 
Qualidade / Mapa Estratégico): constituem 
a base do trabalho de implementação e 
manutenção das certificações, que atestam 
a excelência da gestão administrativa e 
assistencial.

ge stão da qualidade

a mensuração da satisfação dos 
clientes internos atende a requisitos 
das normas de Certificação/ 
acreditação implantadas no HMc

capacitação de Novos líderes
(sistema de Gestão da Qualidade)

colaboradores 
em 2015
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resultados da pesquisa
De caráter quantitativo, a Pesquisa de Satisfação Intersetorial definiu o ranking das áreas e respectivos 
desempenhos, por meio de 46 questionários para coleta de dados. A pesquisa utilizou como base os requisitos 
definidos no Pacto Cliente Fornecedor, que integra o Mapeamento de Processos do HMC. A meta definida para 
todos os processos foi maior que 70%.

Práticas e ideias que transformam 

Programa que aposta no fortalecimento dos 
resultados, promoção do aprendizado organizacional, 
reconhecimento profissional e melhoria contínua dos 
processos por meio da participação dos colaboradores, 
é realizado em sintonia com o Sistema de Gestão de 
Qualidade da instituição. As práticas já implantadas e 
as ideias inscritas passam por avaliação de um comitê 
interno, que comprova a geração de resultados aplicáveis 
e positivos, sejam eles nos segmentos Administrativo, 
Saúde e Segurança, Educação e Satisfação do Cliente, o 
que garante reconhecimento e premiação aos autores.
 
O portal do programa na intranet informa todas as 
práticas e ideias inscritas. As iniciativas vencedoras de 
cada segmento são divulgadas interna e externamente 
em publicação especial, chamada de Caderno de 
Melhores Práticas.

administrativo

educação

satisFação dos clientes

saúde e seGurança

14 PRáTICAS

1 PRáTICA

9 PRáTICAS

7 PRáTICAS

8 IDEIAS

1 IDEIA

6 IDEIAS

3 IDEIAS

Variação dos Resultados

SATISFAçãO OPORTUNIDADE DE MELHORIA INSATISFAçãO

Notas 4 e 5 Nota 3 Notas 1 e 2

54% a 88% 11% a 32% 0% a 14% 

Resultado por Faixa de Pontuação

Faixa Número de Processos

Acima de 80% 24

De 70% a 79,99% 15

De 60% a 69,99% 5

Abaixo de 59,99 2

Resultado Geral

SATISFAçãO OPORTUNIDADE DE MELHORIA INSATISFAçãO

Notas 4 e 5 Nota 3 Notas 1 e 2

77% 17% 3%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

InsatisfaçãoOportunidadeSatisfação

AssessoriaSESMTGestãoHMCGeral

77% 79%

18%

3%

19%

77% 73%

23%

4%

74%
70%
Meta

17%
9%4%

17%

3%

Satisfação por Superintendências (unidades de negócio)
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ge stão de riscos [g 4 -14]

Em diálogo com seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a FSFX adota uma política de gestão 
de riscos amparada no princípio da precaução. Tal iniciativa possibilita o gerenciamento de riscos em nível 
estratégico, tático e operacional, distribuídos nas seguintes naturezas: ambiental, assistencial, sanitário, 
ocupacional, jurídico, econômico-financeiro, imagem e operacional.

A Fundação implantou, em 2011, a gestão de riscos no Hospital Márcio Cunha, Gestão e Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. No último ano, estendeu a metodologia ao Centro de Odontologia Integrada. 
A Política para a Gestão de Riscos e a Norma Administrativa 005 - diretrizes para a Gestão de Riscos na FSFX, 
são disponibilizadas na intranet da instituição, para consulta de todos os colaboradores.

Outro documento disponível é o inventário de riscos associados aos processos das unidades de negócio, 
classificados quando à natureza, probabilidade/frequência de ocorrência e gravidade do incidente. O inventário 
é revisado semestralmente por uma Comissão instituída pela FSFX. Auxiliando esse trabalho, outras comissões 
específicas da organização abastecem a Comissão de Gerenciamento dos Riscos com informações para tomada 
de decisão.

novos serviços ou produtos
No processo de incorporação de novos serviços ou 
produtos, a Fundação dispõe de um Planejamento 
Estratégico e Financeiro. São avaliados os cenários 
externos e internos, revisadas suas diretrizes 
institucionais, estabelecidos seus direcionadores e 
mapas estratégicos. A FSFX submete os projetos a 
uma Análise de Viabilidade Econômica, que aponta 
os riscos inerentes à iniciativa. Quando aprovados e 
implantados, realiza-se um follow-up que verifica se 
as premissas planejadas foram cumpridas, incluindo 
os riscos inventariados.

metas para 2016

ações de prevenção são estabelecidas 
visando minimizar a ocorrência do 
risco. Iniciativas de correção também 
são definidas para um planejamento 
operacional de como agir mediante a 
ocorrência de incidentes. 

Estender a metodologia de gestão de riscos 
ao CSFX e à Usisaúde.

Aprimorar a gestão de riscos incorporando 
conceitos do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa e adequando o 
processo aos requisitos da ISO 9001:2015.

Envolver o paciente e sua família na 
notificação de eventos adversos.

Avaliar e implantar indicadores que 
mensurem a gestão de riscos na FSFX.

Relatório de
Sustentabilidade  2015

Mensagem da Administração

A Fundação

Governança Corporativa

Estratégia

Inovação

Hospital Márcio Cunha

Usisaúde

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Relacionamento com os Stakeholders

Desempenho Ambiental

Desempenho Financeiro

Sobre o Relatório

35



Relatório de
Sustentabilidade  2015

Mensagem da Administração

A Fundação

Governança Corporativa

Estratégia

Inovação

Hospital Márcio Cunha

Usisaúde

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Relacionamento com os Stakeholders

Desempenho Ambiental

Desempenho Financeiro

Sobre o Relatório

36

5. INOVAçãO



A busca pela melhoria contínua nos atendimentos realizados pela FSFX passa por uma série de investimentos. 
Ao longo do ano, tais mudanças impactaram positivamente na estrutura da organização e nos serviços 
oferecidos, melhorando as condições dos atendimentos aos clientes. 

A Fundação, de acordo com o Plano diretor de Obras 2015 e alinhada ao Planejamento Estratégico da instituição, 
investiu de forma notável em benfeitorias, reformas, ampliações e novas construções, a fim de garantir mais 
confiança e credibilidade em suas ações. O Plano Diretor de Obras é um documento que elenca todos os 
investimentos em estrutura física necessários para a instituição. O valor de investimento aprovado pelo Plano 
diretor de Obras foi de R$ 38 milhões. 

metas para 2016

A FSFX prevê a continuidade, em 2016, de investimentos destinados à melhoria na estrutura física de suas 
unidades, bem como na implantação de novas unidades, de acordo com seu Planejamento Estratégico.

Estão sendo desenvolvidos novos estudos de melhoria nos sistemas de utilidades, objetivando o aperfeiçoamento 
da sustentabilidade da instituição.

Essas mudanças levarão em conta a redução do consumo de energia e água, além da aquisição de equipamentos 
ecossustentáveis.

PrinciPais inVe stiMentos [g 4 -ec 7 |  g4-13]

reforma e ampliação da unidade de oncologia + reforma do bunkerR$  3,86 MILHõES

implantação da unidade de saúde ocupacional – cubatão

reformas e melhorias nos apartamentos de internação do Hmc - unidade i 

reforma da Farmácia da unidade de oncologia

reforma e ampliação do centro de terapia renal substitutiva (ctrs)

R$  2,3 MILHõES

R$ 1,15 MILHãO

R$ 1 ,16 MILHãO

R$ 1 ,73 MILHãO
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Incentivo fiscal: 
diálogo com doadores

Por ser uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, 
não há aplicação de investidores em ações na FSFX. 
O que tem sido uma importante oportunidade para 
novos investimentos são as leis de incentivo fiscal. 
Por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon) e do Programa de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/
CPd), pessoas físicas e jurídicas colaboram com 
projetos da Fundação aprovados junto ao Ministério da 
Saúde, doando 1% do Imposto de Renda devido. 

As doações viabilizam iniciativas com benefícios 
para a sociedade, e os investimentos são realizados 
por empresas e cidadãos que apostam no trabalho 
da instituição. A FSFX mantém um diálogo 
permanente com esse público, a fim de estimular 
a participação, fundamental para a manutenção 
da filantropia. Além do contato com os possíveis 
doadores aos programas sociais, muitas doações 
são espontâneas, baseadas no relacionamento de 
confiança, reconhecimento e credibilidade em relação 
à organização.

Ao longo do ano, a Fundação São Francisco Xavier 
realiza ainda uma apresentação de como os recursos 
são aplicados. Uma consultoria contratada pela 
instituição trabalha na busca de potenciais doadores. 
Os projetos bem elaborados, seguindo as diretrizes 
do Ministério da Saúde, garantem a aprovação por 
parte do órgão federal e o retorno para a comunidade 
na qual a FSFX está inserida.

R$     6,8 MILHõES

em três anos, foram captados 
mais de r$ 12 milhões

Recorde de 
arrecadação 
em 2015:

Ano Projeto Valor (R$)

2013 Avanço tecnológico 2.518.062,50

2013 Reforma e ampliação 1.075.821,11

2014 Oncologia pediátrica 1.928.219,58

2015 Capacitação Oncologia    754.868,99

2015 Cuidados Paliativos 3.636.759,82

Total Pronon 9.913.732,00

2015 Pronas - Ampliação dos 
serviços de reabilitação 2.492.129,63

Total Geral 
(Pronon + Pronas) 12.405.861,63
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Certificações

A certificação é um selo de qualidade, 
um reconhecimento externo que aprova 
o Sistema de Gestão da Qualidade da 
instituição. Nessa perspectiva relacionam-se 
as práticas bem definidas e padronizadas 
da Fundação São Francisco Xavier e o 
atendimento aos requisitos legais. 

PrêMios e reconheciMentos

conquistas alcançadas pela FsFx em 2015

Manutenção da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS) no HMC

Manutenção da Certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) Nível 3 Acreditado com Excelência no HMC

Manutenção da ISO 9001:2008 no Laboratório de Patologia Clínica no HMC

Manutenção da ISO 9001:2008 na Usisaúde

Manutenção da ISO 9001:2008 no CSFX

Visita inicial do Organismo Certificador no Centro de Odontologia Integrada para diagnóstico da certificação ISO 9001:2008

Processo de adequação da Usisaúde à RN 277 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Prêmio Referências da Saúde (Revista Saúde Business Brasil) categoria Gestão da Tecnologia da Informação 
pelo programa de Avaliação de Desempenho do Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha

Prêmio Excelência da Saúde 2015 (Revista Healthcare Management) categoria Governança Corporativa e Gestão em Saúde

Medalha do Mérito Odontológico, recebida pela superintendência do COI como 
homenagem do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais
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Estimular o conhecimento, a inovação, a qualificação profissional e o aperfeiçoamento das práticas adotadas pela 
Fundação São Francisco Xavier, sobretudo dos processos que colaboram com melhorias nos serviços prestados 
à população. Esse é um dos objetivos do Núcleo de Ensino e Pesquisa da FSFX, criado pela instituição para 
incentivar as pesquisas científicas entre colaboradores e prestadores de serviços.

Estratégia de fomento à cultura de Ensino e Pesquisa, o setor analisa projetos por meio do Comitê de Pesquisa do 
HMC. A unidade hospitalar conta com a estrutura de um Centro de Estudos e uma biblioteca com coletânea de 
publicações científicas da área médica. 

Entre os resultados alcançados está a publicação de 16 trabalhos científicos em congressos e revistas de 
relevância nacional e internacional. A instituição ainda promove cursos curriculares para ampliar a qualidade 
técnica e humana de seus profissionais e realiza eventos técnico-científicos.

Pe squisa e tecnologia

Atualmente, 23 projetos de 
pesquisa estão em andamento 
na Fundação, sendo 10 deles 
já aprovados pelo Comitê de 
Ética com Seres HumanosAdequação das pesquisas seguindo os moldes 

da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, do Conselho Nacional de Medicina: sob a 
ótica do indivíduo e das coletividades, incorpora 
referenciais da bioética e assegura os direitos 
e deveres relacionados aos participantes da 
pesquisa, à comunidade científica e ao Estado.

Reestruturação do Comitê de Pesquisa do 
HMC: adesão de dois novos membros com 
pós-doutorado e mestrado, com experiência em 
docência e orientação de trabalhos científicos.

Consolidação do fluxo para realização 
de pesquisas dentro da instituição e 
incentivo à produção científica.
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residência médica

Além de contribuir com o desenvolvimento de ações que beneficiam a comunidade assistida pela instituição, 
os programas de ensino e pesquisa resultam na retenção de talentos na Fundação. Atualmente, o Hospital 
Márcio Cunha oferece 11 programas de Residência Médica credenciados pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC). 

Convênios com a Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Famevaço) e a Universidade Federal de Ouro Preto 
(Ufop) asseguram internato para estudantes da área, preceptorados por profissionais qualificados. Outra 
vantagem é a estrutura ampla e moderna do HMC, com toda tecnologia e segurança.

Lançamento da “Ciência e Saúde - Revista 
Científica do Hospital Márcio Cunha” - cujo 
planejamento foi iniciado em 2015 - contendo 
pesquisas desenvolvidas em diversas áreas.

metas para 2016

Ampliação de vagas para residência em 
Clínica Médica e inclusão do programa de 
Medicina de Família e Comunidade.

Cursos de Metodologia aplicada na pesquisa 
em Saúde para gestores e colaboradores de 
áreas estratégicas das unidades hospitalares.

INTERNATO - MEDICINA

das universidades para cumprimento 
de carga horária eletiva do curso 
de Medicina em diferentes áreas do 
conhecimento (semiologia Médica, 
Pediatria, cirurgia Geral, Ginecologia e 
Obstetrícia e Clínica Médica).

130 ALUNOS 46 VAGAS

ESTáGIO DE FéRIAS - CURSO SUPERIOR

em diversas áreas, incluindo 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Psicologia, Farmácia, análises clínicas, 
odontologia, serviço social, Nutrição e 
Física Médica. Para Medicina, as vagas 
são distribuídas nas áreas de clínica 
Médica, anestesiologia, cirurgia Geral, 
ortopedia e Traumatologia, Medicina 
Intensiva, Radioterapia e Pediatria.

Especializações do HMC

» 11 programas de residência Médica
» 38 vagas por ano
» 18% de expansão: vagas para 2016

anestesiologia 
cirurgia Geral
clínica médica 
Ginecologia e obstetrícia (lançada em 2015)
ortopedia e traumatologia
medicina de urgência
medicina intensiva
neonatologia
Pediatria
radioterapia
radiologia e diagnóstico por imagem

Médicos Residentes 
em 2014

Médicos Residentes 
em 201560 66
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eventos técnicos 
e científicos realizados

Em meio aos compromissos com a rotina 
de atuação de cada unidade de negócio, a 
FSFX buscar aprimorar, constantemente, 
o conhecimento. Por isso, profissionais e 
residentes participaram de eventos técnicos 
e científicos que estimulam a troca de 
experiências e ideias. 

A programação incluiu encontros na região 
ou em outras partes do país. O estímulo 
às práticas de desenvolvimento intelectual 
resulta em profissionais atualizados, em 
permanente evolução, renovados por 
conceitos que auxiliam a prestação de 
serviços com ainda mais qualidade e 
competência.

os gestores da instituição também foram 
convidados para apresentar cases de 
sucesso em eventos externos:

» Seminário Anaph 2015, em Belo Horizonte, no qual o 
diretor executivo foi moderador no Eixo Inovação

» Health Costs Summit, em São Paulo, com a 
apresentação do case Otimizar para Sustentar

» 11º Congresso Mineiro de Nefrologia, em Ouro Preto

» 8º Congresso de Geriatria e Gerontologia 
de Minas Gerais, em Ouro Preto

» 2ª Oficina Nacional de Sorologia para Profissionais 
da Hemorrede, em Brasília (Ministério da Saúde)

» Jornada Científica da Associação Brasileira de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória (Assobrafir)

» Exposição Internacional de Mineração 
(Exposibram), em Belo Horizonte.

» Seminário DRG, em São Paulo, promovido 
pela PricewaterhouseCoopers (PwC)

10ª Jornada de Ortopedia do Vale do Aço

1º Simpósio de Cardiologia Urgência e Emergência

1º Simpósio de Pesquisa Científica 
envolvendo Seres Humanos

1ª Jornada de Cirurgia do Quadril

Simpósio de Transplantes

4º Simpósio de Cirurgia Vascular 
(Endovascular) do Vale do Aço

1º Simpósio de Atenção Primária da Usisaúde

8ª Feira Técnica do CSFX

31º Seminário Mineiro de Humanização 
e Pastoral da Saúde

1º Simpósio de Atenção Primária

Curso de Saúde do Idoso, com duração de 7 meses
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Para o suporte tecnológico capaz de assegurar eficácia, agilidade, segurança e melhor controle nos seus 
processos, a FSFX investe na aquisição de equipamentos e implantação de novos sistemas e softwares. Esses 
mecanismos, muitos deles desenvolvidos pelas áreas de Tecnologia da Informação e de desenvolvimento 
Estratégico e Qualidade da Fundação, geram bons resultados, pois impactam na redução de custo e no aumento 
da produtividade. 

Inovação, constante melhoria nas tecnologias empregadas, busca por qualidade e praticidade são fatores 
que impulsionam a implementação de recursos tecnológicos que otimizam o serviço prestado ao cliente, o 
gerenciamento de pessoas e projetos e o acompanhamento dos indicadores do planejamento estratégico, entre 
outros benefícios. 

avançando com o tasy

A proposta de integrar todos os programas 
de gestão em um único software representa 
aspectos que dialogam com a missão da 
FSFX de prestar o melhor atendimento e 
seu compromisso de dinamizar e aprimorar 
processos. Para oferecer ainda mais 
qualidade de vida aos clientes e assegurar 
a satisfação desse público, o Tasy, em 
funcionamento desde março de 2015, tem 
sido um fator decisivo. 

Após sua instalação, a Fundação venceu a 
fase de estabilização do Sistema de Gestão 
Integrada. No período de 60 dias de revisão 
dos processos, a FSFX e a equipe da Philips, 
empresa que desenvolveu o Tasy, verificaram 
que as ações tomadas contribuíram para 
avanços no projeto.
 
Os resultados vão muito além da eficiência 
nos processos operacionais e gerenciais: 
os clientes e parceiros são diretamente 
beneficiados. A atualização do sistema 
possibilitou a disponibilização de serviços 
online, tais como marcação de consultas 
e resultado de exames laboratoriais pela 
internet.

reengenharia na 
monitorização de autoclaves

Para estar integrado ao Tasy, o Sistema de 
Autoclaves de vapor saturado sob pressão na 
Central de Materiais e Esterilização passou 
por um processo de reengenharia. Com isso, 
os dados de esterilização são processados 
automaticamente no Tasy, em tempo real 
e de forma segura, permitindo mensurar a 
produtividade e os custos mensais do setor.

cabeamento

Objetivando a troca de informações com 
mais segurança e uma comunicação mais 
veloz, a Fundação fez uma nova rota de 
cabeamento interligando as unidades de 
Oncologia e de Medicina diagnóstica com 
a Unidade I do Hospital Márcio Cunha. A 
passagem de uma nova fibra óptica, em rota 
subterrânea e aérea, simplificou e padronizou 
os procedimentos e equipamentos, 
facilitando a manutenção, eliminando 
interrupções e integrando serviços de voz, 
dados e imagens.

recursos tecnológicos
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Eficiência na matrícula

Oferecendo mais agilidade e praticidade aos clientes, a Fundação implantou o Sistema de Intenção de 
Matrícula no Colégio São Francisco Xavier. A ferramenta substituiu os formulários que eram preenchidos 
na secretaria, manualmente, durante o processo de intenção de matrícula. A forma de pagamento, que 
antes era feito no próprio CSFX, também foi informatizada. As inscrições podem ser feitas no site, que 
gera boleto durante o cadastro, agora integrado ao Tasy para registros financeiros. 

indicadores de Gestão

A Fundação desenvolveu um mecanismo para 
informar o valor real das taxas diárias dos 
indicadores de gestão à diretoria e aos responsáveis 
pelos indicadores do planejamento estratégico 
da instituição. As informações são enviadas por 
e-mail, diariamente. O serviço automatizado gera a 
taxa a cada 24 horas, buscando dados no Sistema 
Tasy. Anteriormente, as taxas eram computadas 
mensalmente. A ferramenta auxilia o gestor no 
cumprimento dos indicadores e contribui para a 
melhoria dos processos.

sistema para avaliação de projetos

As Cinco Forças Competitivas de Michael Porter, 
metodologia utilizada pela Fundação para elaborar o 
ciclo 2014-2018 de seu plano estratégico, foi aplicada 
em um sistema informatizado capaz de mensurar a 
viabilidade e retorno dos projetos. A partir do sistema 
implementado, o líder de cada projeto responde 
questões relacionadas dentro de uma matriz. Nela, 
estão os quadros com as fontes da metodologia de 
Porter, onde cada um dos pontos do projeto devem 
ser posicionados.

Cockpit Gerencial

Criado em 2015, o Cockpit Gerencial é 
uma multiplataforma que unifica dados e 
indicadores da performance de todas as 
unidades de negócio da FSFX. dinâmico, 
o projeto facilita o acesso às informações 
e permite o monitoramento via web e 
smartphone para diretores, superintendentes, 
gerentes e supervisores. A ferramenta 
traça um “raio-X” da Fundação e possibilita 
o acompanhamento dos indicadores que 
compõem o planejamento estratégico da 
instituição.

O sistema conta com plataformas gráficas e 
filtros que possibilitam uma série de análises, 
servindo ainda para calcular o Incentivo por 
desempenho (IPd) dos colaboradores. Inclui-
se nesse processo a avaliação do Corpo 
Clínico do Hospital Márcio Cunha e do Corpo 
Clínico do Centro de Odontologia Integrada. O 
Cockpit dá suporte a programas corporativos 
da organização, como o Otimizar para 
Sustentar, indicando o status desses projetos.
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soluções gratuitas para 
pesquisas de satisfação

A FSFX criou soluções gratuitas para dar 
suporte a pesquisas para avaliação do 
corpo clínico e do atendimento no HMC 
e da Usisaúde. Os sistemas não geraram 
custos à instituição e garantem a efetividade 
no contato com parte dos stakeholders. O 
WhatsApp começou a ser utilizado para 
pré-agendamento de exames, avaliação 
de consultas (projeto piloto na área da 
Oftalmologia) e atendimento. dados também 
são colhidos dos pacientes internados no 
HMC por pesquisa via tablet e por meio de 
formulário enviado por e-mail.

Índice de satisfação 
do Corpo Clínico
do HMC

telemedicina: inovação e avanço

A Fundação São Francisco Xavier deu os primeiros 
passos para efetivar um projeto inovador: a 
Telemedicina. A FSFX realizou a contratação 
de fornecedor para estudo de viabilidade e já 
desenvolveu a primeira etapa da aplicação, 
Teleconsultoria e Telelaudo, que está em fase de 
testes para apresentação ao Corpo Clínico. Além de 
significar importante avanço no atendimento aos 
pacientes e mais segurança na assistência prestada, 
a tecnologia tem potencial para ser sedimentada 
como negócio da organização.

O procedimento permitirá que o profissional busque 
uma segunda opinião de um especialista, evitando 
que os pacientes sejam encaminhados para uma 
interconsulta. O sistema agiliza a liberação de 
laudos, que podem ser emitidos em tempo real, com 
assinatura eletrônica e total segurança.

A Telemedicina contará com um rack (equipamento 
de beira de leito) com câmera de alta definição, que 
permitirá acompanhar, em tempo real, o quadro do 
paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), mesmo fora do Hospital Márcio Cunha. 
Seguindo determinação da Legislação no Brasil, 
o médico presente na UTI segue responsável pelo 
paciente e por conduzir a assistência, de acordo com 
o parecer enviado pela transmissão. 

Em março de 2016, a Fundação promoveu os 
treinamentos para funcionamento da telemedicina. 
Todo o procedimento de teleconsultoria, 
telediagnóstico e telemonitoramento possuirá 
suporte para notificar o profissional cadastrado no 
serviço via e-mail, SMS ou WhatsApp.

suporte para ouvir 
o corpo clínico

Em sistema criado por e-mail, os médicos 
recebem um formulário para indicar a 
relação de cada profissional com o hospital, 
avaliando clima, estrutura, equipamentos, 
medicamentos, diagnósticos e outras áreas 
da Fundação, incluindo RH, Comunicação e 
equipe administrativa. Em julho, a pesquisa 
foi realizada pela primeira vez por meio 
eletrônico.
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síntese do projeto
Oferecer soluções para 
a troca de informações 
médicas pela internet, 
assíncrona e síncrona, 
além de apoio ao Usifamília 
(Unidade de Atenção 
Primária), à auditoria médica 
e à equipe de cuidados 
domiciliares.

Inicialmente, a 
Telemedicina 
estará disponível 
para Infectologia, 
Oftalmologia, 
Endocrinologia e 
Hematologia. A 
meta é expandir o 
serviço em todas as 
especialidades.

Aspectos positivos 
do HMC para 
implementação do 
Telemedicina

» experiência com registro 
eletrônico em saúde

» Corpo clínico experiente 
e com muitas 
especialidades

» reconhecimento social 
como excelente nas 
entregas em saúde 
suplementar

» Conhecimento teórico em 
telemedicina

» Unidades de tratamento 
intensivo com 
experiência, controle de 
qualidade e processo bem 
definidos

Processos da 
Telemedicina

» teleconsultoria de 
segunda opinião ou de 
cuidado para assistência 
domiciliar

» teleconferência e 
telecoordenação de Uti

» telemonitoramento

» telediagnóstico
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6.1 HOSPITAL 
 MáRCIO CUNHA



eFiciência eM saúde

Ser referência na área da saúde para uma das mais 
importantes regiões de Minas Gerais motiva a equipe 
do Hospital Márcio Cunha (HMC) a buscar novos 
caminhos. Sob esse aspecto, todos os esforços 
são direcionados para uma assistência digna, 
humanizada e qualificada, sempre com a atenção 
centrada no paciente.

Para o HMC, preservar o ser humano no centro da 
linha de cuidados representa, mais do que uma 
política, uma filosofia, um valor que orienta e alicerça 
todas as suas ações. A qualidade dos serviços 
prestados segue reconhecida por certificações 
de acreditação, entre elas a Det Norske Veritas 
International Accreditation Standard (dIAS), que 
baseia-se nas normas de segurança assistencial e 
infraestrutura reconhecidas pelo departamento de 
Saúde dos Estados Unidos. 

Os resultados alcançados pelo HMC apontam 
para significativos avanços e melhorias, mesmo 
em um ano marcado pelos desafios do cenário 
econômico. Os investimentos realizados pela 
Fundação São Francisco Xavier mantiveram o 
Hospital Márcio Cunha com a mesma credibilidade 
e eficiência, marcas que fazem parte dos seus 
50 anos de história.

Serviço ambulatorial
Ampliação da agenda de atendimentos, com mais profissionais no Corpo Clínico
Aumento de 10,6% no número de médicos em 2015

4 unidades
 Unidade I 
 Unidade II 
 Unidade de Oncologia
 Unidade de Medicina diagnóstica

Alta complexidade em 9 áreas

1.446 assistenciais

+ de 3 mil colaboradores

375 médicos

530 leitos

50 especialidades médicas

profissionais
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5.000 mamografias na campanha 
outubro rosa, sendo 50% para o SUS

exames de diagnóstico por Imagem 
e Hemodinâmica: 253.017

mais qualidade e agilidade nos diagnósticos por imagem [g4-13]

Os investimentos da FSFX na área da Medicina diagnóstica facilitaram o acesso de clientes aos resultados de 
exames de diagnóstico por imagem (radiografias, mamografias, ultrassonografia, tomografia computadorizada, 
ressonância nuclear magnética, radiologia intervencionista e densitometria óssea). 

Uma das novidades, a Central de Resultados de Exames, no Bom Retiro, diminuiu o tempo de espera que antes 
ocorria nas filas dos guichês, nas Unidades I, II e de Medicina Diagnóstica do HMC. Além dos resultados de 
diagnóstico por imagem, o espaço centralizou a entrega de resultados de exames laboratoriais, anatomia patológica 
e registros gráficos. A instalação abriga ainda uma Central de Laudos do HMC, um ambiente exclusivo para médicos 
radiologistas se concentrarem na elaboração de laudos e relatórios sobre exames de imagem, através do sistema 
de comunicação e arquivamento de imagens PACS (Picture Archiving and Communication System).

Outros investimentos realizados foram: implantação da Central de Laudos em Belo Horizonte, início da reforma 
da Unidade diagnóstica do HMC I, aquisição de novas estações de laudos, implantação do serviço de medicina 
hiperbárica e treinamento da equipe técnica e médica para exames de alta complexidade.

diagnósticos e 
cuidados eFiciente s

destaques da medicina 
laboratorial e Hemoterapia

Total de exames de patologia 
clínica em 2015: 1.501.108

A produção do serviço de Anatomia 
Patológica foi 17% superior ao orçado. 

Contratação de novo patologista para 
fortalecimento da equipe médica.

Implantação do projeto de recolhimento 
de amostras de citologia e biópsias em 
clínicas externas no Vale do Aço, ferramenta 
importante para incremento da produção.

Reforma do setor de Hemoterapia, 
com otimização do espaço para mais 
conforto aos voluntários doadores de 
sangue e aumento da produtividade.

Contratação de mais profissionais e criação de 
horário vespertino, flexibilizando o atendimento.
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Fortalecimento na assistência 
materno-infantil

A FSFX foi selecionada para o projeto Parto 
Adequado da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), do Hospital Israelita Albert 
Einstein e do Institute for Healthcare Improvement 
(IHI), com apoio do Ministério da Saúde. A adesão 
ao projeto permite identificar modelos inovadores e 

Produtividade do setor 
de Métodos Gráficos

Com equipamentos e instalações adequadas 
para a realização de exames, a Fundação 
adquiriu seis novos aparelhos de endoscopia 
e três de colonoscopia com alta tecnologia, 
e superou a meta pactuada para o ano. Para 
mais conforto aos pacientes, novas salas 
foram construídas (uma para endoscopia 
e outra para colonoscopia). 

As parcerias com a Prefeitura de Ipatinga 
e com o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale do Aço (Consaúde) também 
possibilitaram o aumento da produtividade. 
Ainda sob esse aspecto, a criação de 
novos pacotes de check-up para clientes 
de mercado e a implantação do serviço de 
Ecocardiograma de Estresse Farmacológico 
tiveram importante peso. Outro ganho para 
o setor é que a Unidade I passou a atender 
pacientes eletivos, como já ocorre na Unidade 
II, e não apenas os internados e do 
Pronto-Socorro.

Produção planejada: 80.280

Produção realizada: 81.771

Investimentos em obras 
e equipamentos: R$ 1 milhão
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Reestruturação do fluxo 
no Pronto-socorro

Mantendo o paciente no centro de toda a 
assistência, a Fundação implementou mudanças 
no fluxo de atendimento do Pronto-Socorro 
do HMC, visando reduzir o tempo de espera 
e, consequentemente, aumentar o índice de 
satisfação dos clientes. As primeiras ações, 
previstas no programa Assistência em Foco, 
aconteceram logo no início de 2015, e incluíram 
discussões da diretoria com a presença de um 
consultor norte-americano da Cambridge Health 
Alliance. 

Essa fase contemplou uma análise profunda 
dos processos e apontou dados sobre tempos 
e atividades dos profissionais. Foi realizado o 
redimensionamento de escalas dos plantonistas 
e enfermagem, qualificação da mão de obra 
da enfermagem com a contratação de mais 
enfermeiros e criação do cargo de Enfermeiro 
Líder. 

Outra importante alteração aconteceu no layout 
da área do Pronto-Socorro, com a aquisição de 
materiais e mobiliários e disponibilização de salas 
para atendimento exclusivo, de acordo com a 
classificação do paciente.

viáveis de atenção ao parto e nascimento realizados no 
HMC. As ações tomadas a partir do projeto apresentam 
resultados positivos na qualidade da assistência do 
parto normal. Mesmo com o aumento do número 
de partos, o percentual de cesáreas diminuiu, 
principalmente de convênios, nosso maior desafio. 
Com isso, a taxa de parto normal em geral está em 
53%, maior do que a meta do projeto, que é de 50%.

Outro indicador importante foi a queda nas 
admissões na UTI Neonatal de recém-nascidos 
acima de 2,5 kg por 1.000 nascidos vivos. Em dez 
meses, a quantidade de admissões no referido setor 
foi reduzida de 50 para 14, ressaltando a qualidade 
de assistência ao nascimento no Centro Obstétrico e 
colocando o HMC como destaque entre os hospitais 
do Projeto Parto Adequado. Soma-se a isso a criação 
da Sala de PPP (pré-parto, parto e pós-parto), que 
reforça o processo de humanização na assistência 
materno-infantil, com equipes capacitadas atuando 
em um ambiente confortável e preparado para dar 
mais segurança às pacientes e seus bebês.

A maternidade do HMC é a 3ª 
de Minas Gerais em número de 
atendimentos: 16.285 em 2015

Partos no HMC
2014: 5.711
2015: 6.023

Média de 500 partos por mês, 
assistidos por 19 médicos plantonistas 
e seis enfermeiras obstetras
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Traumatologia 10.811 

Clínica Médica 52.237

Pediatria 33.235

Ortopedia 18.088

Oftalmologia 285

Procedimentos de enfermagem 2.761

Total 117.417

satisfação do cliente
Previsivelmente, durante o período de reestruturação 
do fluxo e análise dos processos, houve uma queda 
no índice de satisfação do cliente. Vencida a fase de 
adequação e realizadas as medidas corretivas, em 
junho, o índice de satisfação atingiu 83,6%, sendo a 
meta 84%. A média do ano fechou em 83,4%.

Resultados
Após o período de análise, no mês de junho, 
foram implantadas as medidas corretivas 
com o novo fluxo, visando atender a 
satisfação do cliente com a expectativa da 
melhoria dos resultados e impactando, de 
maneira positiva e acentuada, a satisfação do 
cliente.
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tempo de espera

A redução do tempo também contribuiu com o crescimento do índice de satisfação dos clientes. Treinamentos 
específicos na área asseguraram agilidade e eficiência no acolhimento e classificação de risco.

média Anual do tempo de espera (em minutos) – atingimento das metas estabelecidas pela instituição

Classificação Protocolo de Manchester Metas (diretrizes da FSFX) Média HMC em 2015

Laranja 10 9 8

Amarelo 60 29 19

Verde 120 50 33

tempo de espera da triagem (média em minutos)
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tempo de espera entre a triagem e o atendimento médico (média em minutos)

Referência em alta complexidade: 
pactuado junto ao Estado e Município, 
o HMc continua inserido na rede de 
Urgência e Emergência e classificado 
como Hospital Polivalente 

Relatório de
Sustentabilidade  2015

Mensagem da Administração

A Fundação

Governança Corporativa

Estratégia

Inovação

Hospital Márcio Cunha

Usisaúde

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Relacionamento com os Stakeholders

Desempenho Ambiental

Desempenho Financeiro

Sobre o Relatório

53



núcleo de ensino e Pesquisa

Criado para incentivar as pesquisas científicas, o Núcleo atua na capacitação profissional e melhorias nos 
processos desenvolvidos no Hospital Márcio Cunha. O setor conta com um Comitê de Pesquisa, que foi 
reestruturado em 2015. Entre os serviços de destaque do Núcleo de Ensino e Pesquisa destacam-se a 
publicação de trabalho científicos, a estruturação da revista científica do HMC, a realização de simpósio e 
eventos, além da coordenação do Programa de Residência Médica.

saiba mais sobre o núcleo e suas realizações no item “Pesquisa e tecnologia”, 
no capítulo “inovação” (pág. 45).

simulação realística nas capacitações

Novos manequins adquiridos pela FSFX ampliaram o acervo de material utilizado pela equipe de Educação 
Permanente do HMC para treinamento de profissionais da instituição. Com avançados recursos tecnológicos, os 
equipamentos permitem maior interação e são capazes de simular ataques cardíacos ou outros problemas vitais 
de um paciente. 

O manequim Resusci Anne simula reações humanas - como fala, tosse, sons respiratórios e outros sinais - e é 
controlado pelo enfermeiro instrutor por meio de um tablet. O MegaCode Kid, outro manequim que possibilita a 
mesma interatividade, representa uma criança em torno de seis anos. 
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videoaulas
Em dezembro, a equipe da Educação 
Permanente do HMC concluiu a produção 
das primeiras videoaulas para realização de 
treinamentos de profissionais da instituição. 
Gerada pela própria equipe, a proposta 
das videoaulas será ampliada, abordando 
diversas temáticas. A equipe de Educação 
Permanente também fica responsável por 
verificar a efetividade do treinamento.

“O hospital valoriza o investimento em seu 
corpo assistencial e fornece capacitação e 
atualização permanentes com o que existe 
de mais moderno. Buscamos, cada vez 
mais, propiciar treinamento diferenciado, 
tanto em carga horária quanto do ponto 
de vista qualitativo. A tecnologia da 
simulação realística representa um 
importante avanço nesse sentido.”

Mauro Oscar Soares de Souza Lima,
Superintendente do HMC 

tecnologia e informação

Carregado de conhecimento sobre tecnologia médica, com foco em terapia intensiva e ventilação mecânica, 
o Dräger Truck - um caminhão adaptado com moderno showroom e espaços para treinamentos clínicos - 
estacionou na Unidade I do HMC em setembro. O veículo customizado possibilitou, durante dois dias, a educação 
continuada para cerca de 170 colaboradores, além de profissionais convidados de outras instituições, divididos 
em oito turmas.

As aulas no caminhão, projeto da empresa alemã dräger que percorreu 33 cidades brasileiras, permitiram 
o aperfeiçoamento de profissionais que lidam com estações de anestesia, monitores multiparâmetros e 
ventiladores pulmonares, entre outros avançados recursos disponíveis no HMC para proporcionar melhor 
assistência aos pacientes.
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Integrado ao trabalho de uma equipe multidisciplinar e ao suporte tecnológico, o modelo assistencial adotado nas 
unidades de cuidados especiais do Hospital Márcio Cunha prioriza o paciente. As atenções são voltadas a um 
atendimento humanizado e seguro, de forma a reduzir a permanência dos pacientes nas UTIs.

A Fundação São Francisco Xavier promoveu uma reorganização nas UTIs com o objetivo de criar um 
planejamento estratégico das unidades, inspirado na perspectiva de se consolidar como a UTI mais segura de 
Minas Gerais. Por isso, houve a padronização das condutas médicas e da enfermagem nas unidades I e II do 
HMC, além do fortalecimento das visitas multidisciplinares e definição de metas individualizadas para o paciente.

Como resultado, os indicadores encontram-se em conformidade com as metas sugeridas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). Ainda visando melhorar a 
gestão, três leitos de UTI adulto foram credenciados pelo SUS.

treinamentos
Para mais segurança nos procedimentos, dois treinamentos específicos tiveram importante papel: técnicas de 
punção venosa guiada por ultrassonografia e o treinamento de punção de cateter de inserção periférica com 
posicionamento central pela equipe de enfermeiros.

Produção das utis i e ii

Unidades de Terapia Intensiva Intermediárias e semi-intensivas

Nº leitos Pacientes/dia Nº leitos Pacientes/dia

Adulto 30 8.344 15 4.541

Pediatria 5 887 6 787

Neonatal 5 1.684 20 5.388

unidade s de cuidados e sPeciais
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rede epimed
O sistema de gerenciamento dos dados 
permitiu o benchmarking com outros serviços 
cadastrados e comparação dos cenários 
em tempo real com outras UTIs do mesmo 
porte de outros hospitais e instituições do 
país. O banco de dados gerado pelo Epimed, 
sistema adquirido em 2015, apontou para 
bons resultados das unidades do HMC. Com 
a Rede Epimed é possível um melhor controle 
dos dados e facilidade de interpretação dos 
indicadores.

Bom desempenho: 
taxa de infecção 
na UTI adulto (foco 
urinário, respiratório 
e sanguíneo): 4,5% 
(abaixo do referencial 
comparativo da Anahp). 

Média de permanência nas unidades 
adulto: 5,0 dias. Valor abaixo do 
resultado de 2014 (5,53 dias) e dentro 
das metas sugeridas pela aNs (entre 
4,5 – 5,3). Na Intermediária Adulto, a 
média de permanência fechou em 5,84 
dias.

diferentes ações executadas pela equipe 
multidisciplinar têm contribuído para a redução 
da permanência de pacientes na UTI. Entre elas 
destacam-se:

Aplicação do protocolo de sedação (com despertar diário, 
reduzindo tempo de ventilação mecânica)

Redução do delirium (quadro de confusão mental e agitação 
nos pacientes), evitando contenções físicas

Mobilização do paciente fora do leito, com atuação de 
fisioterapeutas, impactando na prevenção de úlcera de 
pressão e delirium hiperativo

Aplicação de bundles (conjunto de práticas e detalhes 
para melhorar o cuidado com o paciente) e check list para 
procedimentos invasivos para segurança e prevenção de 
infecções relacionadas

Visitas diárias da equipe multidisciplinar aos leitos

Incentivo à prática de solicitação de vaga de UTI em fase 
precoce e análise dos critérios de prioridade de internação na 
unidade

Reuniões mensais com a equipe de desospitalização

controle da infecção hospitalar: 
mais segurança aos pacientes

O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Segurança 
do Paciente do HMC visa melhorar continuamente 
os processos de cuidados. Tendo como foco a 
segurança do paciente, o Núcleo abrange os Serviços 
de Controle de Infecção Hospitalar e a Gestão de 
Riscos Assistenciais. A atuação do setor também 
viabiliza a redução do risco de contaminação dos 
profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes. 

Os ganhos vão além da garantia das boas 
práticas de funcionamento do serviço de saúde. 
Houve o remanejamento do fluxo de Bactérias 
Multirresistentes (BMR) e medidas que asseguraram 
a qualidade e segurança nos cuidados prestados. 
Entre elas, a avaliação dos pacientes na admissão de 
direcionamento para leitos específicos e confecção 
de novas placas para identificar pacientes em 
isolamento contendo orientações adequadas.
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Para evitar ou diminuir a frequência do desenvolvimento da resistência bacteriana e graves infecções 
nosocomiais, além de estimular o uso racional dos antibióticos, a antibioticoterapia passou por um processo de 
padronização. Com essa visão, o Núcleo de Segurança do Paciente elaborou e implementou, em setembro, o 
procedimento de “Padronização da Antibioticoterapia Empírica”.

comunicação efetiva
Médicos e enfermeiros do Núcleo e do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar participam de reuniões com os 
médicos residentes, para socializar informações sobre a gestão de riscos assistenciais. O grupo também discute 
casos de infecção hospitalar com médicos cirurgiões, promovendo a atuação multiprofissional e integração da 
equipe.

A instituição estruturou ainda a Cartilha de Segurança do Paciente e instituiu encontros semanais com 
acompanhantes e cuidadores dos pacientes internados para divulgar sobre segurança do paciente no âmbito 
hospitalar. As orientações ao cuidador são formalizadas. As palestras alcançaram 517 participantes.

O número de cirurgias realizadas no HMC apresentou uma redução média de 
9,86% em relação a 2014. Isso significa uma diminuição mensal em torno de 130 
cirurgias nas duas unidades do Hospital. Os indicadores assistenciais da unidade 
apresentaram evolução satisfatória.

Taxa de infecção hospitalar acumulada em 2015: 
1,92% (redução de 12,73% em relação a 2014).

Taxa de infecção do trato urinário nas unidades de cuidados especiais 
adulto: redução de 40% (em relação a 2014), em razão dos protocolos 
assistenciais, visitas à área e aplicação de 1.778 bundles em pacientes 
usuários de dispositivos invasivos, com 93,2% de conformidade.

PerForMance do centro cirúrgico

Feriados que prejudicaram dias de agenda “aberta”, mesmo com a supressão das emendas e 
dias ponte pelo hospital, que não foram bem aproveitadas pela clientela médica.

Redução das despesas das famílias brasileiras em função da crise, com prejuízo para o setor 
de serviços, conforme levantamentos socioeconômicos divulgados no país.

Troca do sistema de gestão e alteração no formato de agendamentos cirúrgicos, com necessidade de maior agilidade das 
operadoras no processo de aprovação de pedidos de procedimentos e de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME).

Fatos que contribuíram para queda nos resultados

14.874 cirurgias 
em 2015
em 2014, 
foram 16.500
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novidade no check list cirúrgico

O quadro cirúrgico, instrumento utilizado para 
registros que facilitam os procedimentos nas 14 salas 
cirúrgicas do HMC, foi revitalizado em 2015. Seguindo 
o protocolo de Cirurgia e Anestesia Seguras, o quadro 
ficou mais completo do ponto de vista da informação. 

O recurso serve para checagem visual dos 
profissionais, incorporando parâmetros mais 
amplos para prontuários mais completos. Os 
dados informados no quadro cirúrgico auxiliam 
na manutenção da segurança assistencial, de 
acordo com as normas estabelecidas pela Lista de 
Verificação Segura da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

ampliação de atendimento 
aos sábados

Os setores de marcação de consultas e 
exames, laboratório de Patologia Clínica 
e consultórios, passaram a funcionar aos 
sábados no HMC, em período integral, das 
7h às 17h, incluindo diversos procedimentos 
cirúrgicos, além de tomografia 
computadorizada, ressonância magnética, 
ultrassom e endoscopia. A medida auxilia 
clientes que, por motivos profissionais ou 
pessoais, não encontram tempo durante os 
dias da semana.

A mudança reorganizou o fluxo de agendas 
no Centro Cirúrgico e permitiu ao Hospital 
manter a produtividade do setor. A alteração 
no formato de agendamentos cirúrgicos 
ganhou traços ainda mais significativos 
com os avanços permitidos pelo Sistema de 
Gestão Tasy. Entre eles, o monitoramento 
de forma mais fiel, mantendo os padrões 
estabelecidos para o uso das salas cirúrgicas.

centralização do processo de autorização 
de cirurgias e exames especializados
A autorização de cirurgias e exames, que antes 
era fragmentada, passou a ser realizada em um 
mesmo setor. Com a mudança, tanto os pacientes da 
Usisaúde quanto dos outros convênios que buscam 
por esse serviço passam pela Central de Internações 
- Autorizações. A unificação dos processos, incluindo 
demandas de orçamentos de Órtese, Próteses e 
Materiais Especiais (OPMEs), gerou ganho no tempo 
médio de espera nos guichês de autorização e 
otimizou o trabalho das equipes.

Reflexos positivos
» Tempo médio de espera para atendimento 

na Central: 13,33 minutos, abaixo da meta 
estipulada para o setor, que era de 16 
minutos

» Indicador de Prazo de Apuração de 
Materiais de Alto Custo para pacientes 
internados: 1,43 dias (tempo médio de 
conclusão do processo de procedimentos 
cirúrgicos)

mais agilidade no agendamento cirúrgico
Em sintonia com a implantação do Sistema Tasy, 
houve alteração no processo de marcação de 
cirurgia. A autorização passou a ser anterior ao 
processo de agendamento. Anteriormente, o médico 
agendava o procedimento e, somente depois, iniciava 
o processo de autorização. A inversão do processo 
evita eventuais cancelamentos cirúrgicos por falta da 
autorização, assegura um melhor planejamento para 
prover os recursos necessários à cirurgia e minimiza 
a ociosidade da sala cirúrgica.
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Inserido no programa Assistência em Foco, o Projeto de desospitalização aprimorou práticas desenvolvidas no 
Hospital Márcio Cunha. Em síntese, seu objetivo é diminuir a média de permanência do paciente no ambiente 
hospitalar e viabilizar a alta de maneira segura e em tempo hábil, impactando positivamente o giro de leito.

Para ações seguras de desospitalização, o HMC conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar. O papel 
desses profissionais consiste em identificar, junto à equipe assistencial, quais intervenções administrativas 
ou assistenciais devem ser desenvolvidas para a alta hospitalar segura de pacientes em internação de longa 
permanência.

reengenharia no sistema de automação das autoclaves

Visando a atualização tecnológica e integração com o Sistema Tasy, a Fundação promoveu a 
reengenharia no Sistema de Automação das Autoclaves, responsável pela esterilização mensal de mais 
de 50 mil kits de materiais hospitalares nas duas unidades do Hospital Márcio Cunha. 

Um dos benefícios é a rastreabilidade na Central de Materiais e Esterilização, com dados seguros e 
integrados sobre tudo que é recebido e despachado nos pacotes de serviços. Outros resultados são a 
melhoria na produtividade, mais segurança nos procedimentos e possibilidade de mensurar os custos 
mensais do setor.

segur ança na de sosPitaliz ação
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Gerenciamento de leitos

Mantendo o foco na assistência segura e 
especializada aos pacientes, a Fundação 
instituiu o Gerenciamento de Leitos com 
o objetivo de aumentar a rotatividade e 
capacidade de atendimentos dos leitos no 
HMC. Ao aprimorar essa gestão, a instituição 
diminui o tempo de intervalo entre a alta de 
um paciente até a nova ocupação do leito. 

Com equipe multidisciplinar treinada, o 
projeto englobou a reorganização das 
enfermarias e redimensionou os leitos por 
linhas de cuidados especiais (Cuidados 
para a Alta Complexidade Cardiovascular, 
pacientes com Bactéria Multirresistente 
– BMR, Cirurgias Eletivas, Clínica Médica, 
Isolamentos Individuais, Neurologia Clínica e 
Cirúrgica, Oncologia Clínica e Quimioterápica, 
Ortopedia e Renal), em interface com o 
Núcleo de Segurança do Paciente.

encontro de acompanhantes 
e cuidadores

A FSFX promove uma iniciativa para sensibilizar 
acompanhantes e cuidadores dos pacientes para 
ações de segurança. Trata-se dos encontros 
semanais nas unidades I e II do HMC, com 
palestras ministradas pela equipe multidisciplinar 
da desospitalização, juntamente com a equipe do 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Núcleo 
de Segurança dos Pacientes. 

As reuniões capacitam o público alvo sobre 
procedimentos adequados e seguros, seja em 
ambiente hospitalar ou domiciliar. Os encontros 
preparam os acompanhantes para receberem os 
pacientes no âmbito familiar. Em 2015, o serviço 
alcançou cerca de 500 pessoas.

Taxa de ocupação hospitalar 
geral: 81,77% (meta de 86%)
Confira os fatores que impactaram os 
principais indicadores na pág. 79

ações realizadas
Autorização/agendamento de procedimentos 
ou exames ao longo da internação.

Antecipação de providências sociais.

Acompanhamento de solicitações de 
transferências a outras instituições de saúde, 
independentemente da fonte pagadora.

Relatório de
Sustentabilidade  2015

Mensagem da Administração

A Fundação

Governança Corporativa

Estratégia

Inovação

Hospital Márcio Cunha

Usisaúde

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Relacionamento com os Stakeholders

Desempenho Ambiental

Desempenho Financeiro

Sobre o Relatório

61



ações para alta hospitalar segura e em tempo hábil:

Redimensionamento dos leitos por Linhas de Cuidados (especialidades).

Treinamentos para equipes de assistência multidisciplinar.

Criação da Central que acompanha a ocupação de leitos, otimizando o processo.

Acompanhamento de pacientes em longa permanência.

Apuração da taxa de ocupação por pacientes do convênio e SUS, por 
meio de parceria com o Núcleo de Ensino e Pesquisa.

Padronização dos relatórios para as equipes.

Realização dos Encontros de Acompanhantes e Cuidadores. 

Trabalho permanente de integração e orientação de equipes, pacientes, acompanhantes e familiares.

Projeto otimizar Giro de leitos

Em continuidade ao Planejamento Interdisciplinar de Alta Hospitalar, o projeto Otimizar Giro de Leito teve o 
importante papel de aprimorar o modelo de gerenciamento adotado a partir de 2014. Em 2015, o projeto analisou 
o tempo de alta médica até a saída do paciente e liberação do leito para nova internação, seguindo a metodologia 
Lean Six Sigma.

O levantamento identificou gargalos, avaliou e implantou ações e monitorou 
resultados. O setor de Internação do 5º andar da Unidade I do HMC 
recebeu o projeto piloto, contemplando todos os modelos de acomodação 
existentes: Apartamento Convênio, Enfermaria Convênio e Enfermaria SUS.

medicina Hiperbárica

Método terapêutico complementar a outros tratamentos, a Medicina 
Hiperbárica foi adotada em pacientes atendidos no HMC. O método 
terapêutico complementar a outros tratamentos auxilia na redução do 
tempo de internação, custos com medicamentos, número de cirurgias 
e até de amputações em portadores do chamado pé diabético.

A câmara hiperbárica, equipamento em formato cilíndrico, fechado 
e resistente à pressão, acomoda até três pacientes. No espaço 
pressurizado com ar comprimido, o paciente, em repouso, respira 
oxigênio por meio de máscara facial, numa pressão duas vezes 
e meia maior que a atmosférica, oxigenando as feridas e tecidos 
periféricos em até 20 vezes mais do que em ambiente normal.

Redução de 28% no tempo 
médio para desocupação 
e ocupação: de 265 
para 191 minutos
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nova clínica oftalmológica 
[g4-13]

Localizada próximo aos consultórios da 
Unidade I, a Nova Clínica Oftalmológica 
do HMC, inaugurada em agosto, utiliza 
modernos recursos tecnológicos para 
diagnósticos completos e novas opções de 
tratamento. 

O espaço conta com dois consultórios 
exclusivos, recepção, sala para realização 
de exames (mapeamento de retina, 
retinografia colorida, angiografia fluorescente, 
tomografia de coerência óptica e outros), 
sala de Campimetria (Campo Visual 
Computadorizado, indispensável para 
diagnóstico e acompanhamento de pacientes 
com glaucoma), sala de laser (realização de 
exames de fotocoagulação a laser) e sala de 
curativos.

implante coclear

O implante coclear, técnica inédita em Ipatinga, foi desenvolvida pela primeira vez no HMC, tornando-o um dos 
poucos hospitais de Minas Gerais aptos a realizar esse método. direcionado a pacientes com surdez severa ou 
profunda, quando não se escuta nada ou muito pouco, o implante coclear faz com que esses pacientes voltem a 
ouvir em algumas semanas. A segunda parte do tratamento envolve o acompanhamento de um fonoaudiólogo, 
que também ativa e ajusta o processador externo do equipamento.

Farmácia clínica

A Farmácia Clínica do HMC atua de forma cada vez mais ativa e frequente para assegurar o uso racional da 
medicação. Atualmente, seis profissionais se dedicam, exclusivamente, à atenção aos pacientes nesse setor. A 
FSFX ampliou o acompanhamento dos casos considerados críticos pela equipe de Enfermagem, priorizando 
aqueles com maior risco de desenvolverem problemas relacionados a medicamentos.

Uma das inovações consiste na identificação de medicamentos por cores, que auxilia a rotina de dispensação de 
remédios. Os alertas de identificação apontam para as especificidades de cada medicação. As etiquetas coloridas 
informam sobre riscos, armazenamento correto e efeitos, entre outras características.

inoVação nos serViços
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criação do serviço de atenção domiciliar 

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas e assistentes sociais do HMC 
passaram a prestar atendimentos também nas residências de pacientes, por meio do programa de 
Atenção domiciliar. Anteriormente prestado por empresas terceirizadas, o serviço foi absorvido pela 
Fundação e passou a ser desenvolvido em 2015. A partir da atuação dos profissionais e do preparo dos 
acompanhantes como cuidadores dos pacientes, o trabalho eleva as chances de recuperação, estimula 
o tratamento e a prevenção de doenças, acelera o processo de reabilitação, otimiza custos hospitalares, 
reduz gastos e promove o giro de leitos.

doação de órgãos

captação de coração inédita 
no vale do aço

As condições clínicas, técnicas e 
tecnológicas do HMC, aliadas ao ato 
consciente e solidário de uma família, 
resultaram em um acontecimento inédito na 
região do Vale do Aço: a captação de
um coração de um doador para ser 
transplantado em um outro paciente,
em Belo Horizonte. 

O corpo clínico e a estrutura do hospital 
asseguraram o sucesso do procedimento, 
realizado em junho. A Comissão Intra-
hospitalar de doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes (Cihdott) do HMC conduziu 
a tarefa em conjunto com a equipe do 
Hospital Felício Rocho. 

Além do coração, os profissionais de
ambas as instituições captaram fígado,
rins e córneas, destinados 
a salvar a vida de outros pacientes.
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corrida pela vida (elementos possibilitadores para captação e doação de órgãos)
Campanhas educativas da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) conscientizam, informam e 
sensibilizam a comunidade sobre a importância de ser doador.

Equipes preparadas e métodos adequados para avaliação neurológica (tais como arteriografia cerebral 
e eletroencefalograma) e diagnóstico de morte encefálica (parada completa e irreversível de todas as 
funções do cérebro) no HMC. 

Mecanismos de integração à rede do MG Transplantes, que coordena a política de transplantes de órgãos 
e tecidos no estado.

Criação do Leito de Apoio à Vida no Hospital Márcio Cunha, exclusivo para pacientes com morte 
encefálica.

Capacitação permanente de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos que integram a Comissão 
Intra-hospitalar de doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott). Equipe multidisciplinar apta a 
realizar, diariamente, buscas ativas de potenciais doadores.

disponibilização do Heliponto no pátio do HMC, para agilizar a captação e envio de órgãos para outros 
hospitais e acolher pacientes e profissionais vindos de outros locais, em situação de urgência.

Agilidade na avaliação de potenciais receptores e doadores vivos. O processo feito no HMC pelo SUS 
aumenta a confiabilidade dos exames, acelerando os procedimentos para doação.

A solidariedade e nobreza das famílias ao autorizar a doação de um parente com diagnóstico confirmado 
de morte encefálica.

Acompanhamento familiar e auxiliar no processo de racionalização do luto e da efetivação da doação de 
órgãos.

inauguração da nova unidade 
de transplantes [g4-13]

O HMC abriu as portas da nova Unidade após 
uma reestruturação física e tecnológica. O novo 
espaço otimizou os serviços, antes realizados no 
Centro de Terapia Renal Substitutiva do Hospital, 
tornando-os mais abrangentes, centralizados em um 
mesmo ambiente e com o envolvimento de vários 
profissionais, incluindo psicólogos, enfermeiros, 
assistentes sociais e nutricionistas. 

A Fundação também investiu em recursos humanos 
para a capacitação contínua da equipe médica e 
paramédica. No local são atendidos, exclusivamente, 
pacientes transplantados ou que vão receber um 
órgão, além de doadores e potenciais doadores. 
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transplante renal

37 transplantes
doador Falecido: 13 Transplantes
doador Vivo: 24 Transplantes

232 pacientes transplantados e acompanhados no ambulatório de Transplante renal 
(total de 1.673 atendimentos)

353 atendimentos avaliados no acompanhamento ambulatorial pré-transplante

centros de hemodiálise referenciados
Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS) 
HMC / Ipatinga

Clínica de doenças Renais de Itaobim

Clirenal / Caratinga

Hospital Santa Rosália / Teófilo Otoni

Renalclin / Manhuaçu

Hospital Nossa Senhora das Graças 
Governador Valadares

Instituto de Nefrologia Vale do Rio doce 
Governador Valadares

em duas décadas de atuação, o HMc se consolidou como referência 
regional em Nefrologia e reconhecimento nacional em transplante renal

único centro transplantador do 
Leste de Minas, o HMc atende 
a pacientes de Teófilo Otoni, 
Governador Valadares, caratinga, 
Manhuaçu e todo o Vale do aço 

Mesmo realizando apenas transplantes renais, a 
Unidade possibilita à FSFX projetar, para os próximos 
anos, a viabilidade de procedimentos com outros 
órgãos.
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avanço na avaliação de 
desempenho do corpo clínico

Fundamental para viabilizar o desempenho individual 
e coletivo dos médicos do HMC, o Sistema de 
Avaliação do Corpo Clínico teve, como destaque, a 
qualidade dos dados apurados. Isso foi possível com 
a implantação do Sistema Tasy, que substituiu vários 
sistemas em um só, integrando as informações. 

Anteriormente, a avaliação exigia maior controle 
paralelo e trabalho manual com planilhas e outros 
recursos. Com a atualização, os dados são indicados 
de forma sintética, permitindo a visualização de 
forma analítica dos resultados por categorias. Outra 
vantagem é a inovação gráfica da ferramenta, que 
amplia e facilita a leitura e análise.

Grupos de diagnósticos 
relacionados

Importante ferramenta de gestão de hospitais e 
operadoras no Brasil e no mundo, a metodologia 
dRG (diagnosis Related Groups ou Grupos de 
diagnósticos Relacionados) foi implantada partir 
das oportunidades assistenciais mapeadas por 
médico e por clínica, o que gerou otimização de 
custos e melhoria da qualidade do serviço prestado. 
Implementado em 2015, o software adequa o 
emprego dos recursos combinando informações 
sobre dados de internação dos pacientes, 
transferindo para o DRG Brasil dados sobre os 
prontuários. 

Como resultado, a FSFX agregou valor ao modelo 
de governança clínica da instituição, reduzindo 
gastos e tornando a mensuração dos custos mais 
fidedigna. A meta para 2016 é utilizar os resultados 
do dRG para otimização tanto no HMC quanto na 
operadora de planos de saúde, além de iniciar um 
piloto de remuneração médica dentro dos relatórios 
de desempenho do Corpo Clínico.

diálise peritoneal

Para atender a crescente demanda de pacientes 
com Insuficiência Renal Crônica fase V, o serviço de 
diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (dPAC) foi 
expandido, tendo como foco os pacientes pediátricos, 
idosos, com difícil acesso vascular e com risco 
cardiovascular aumentado. 

número de pacientes em dPac
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sessões de hemodiálise

estrutura: 50 máquinas
Média de sessões/mês: 4.500

Em 2015, a FSFX instituiu o quarto turno de serviço 
(19h às 23h), como medida emergencial para atender 
a alta demanda. A Fundação autorizou a criação de 
mais 20 pontos de hemodiálise, a partir de 2016, 
ampliando o atendimento para mais 120 pacientes/
mês e mais 1.440 sessões/mês. 

Procedimentos de hemodiálise
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Ser referência em atendimento na área de Oncologia é uma responsabilidade e um desafio. É possuir experiência 
para conduzir esforços, saber avançar. Administrar novas realidades sem se esquecer do compromisso com 
a assistência humanizada, dentro dos padrões mais elevados de qualidade, características reconhecidas e 
admiradas por todos.

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, mantida pela Fundação São Francisco Xavier, segue esse 
caminho. A instituição prosseguiu com seu projeto de ampla reforma e modernização tecnológica da Unidade. 

o processo de melhoria proporciona mais comodidade aos pacientes 
e suporte técnico para o trabalho das equipes. A Unidade, referência 
em diagnóstico e tratamento do câncer para a região leste de Minas, é 
credenciada pela comissão Nacional de energia Nuclear (cNeN) como 
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

unidade de oncologia
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melhorias realizadas:

Aquisição de dois novos equipamentos de 
radioterapia, com tecnologia para braquiterapia

Criação de novas áreas de apoio 
técnico para a equipe

Reformas em toda a estrutura da Unidade

Ampliação das recepções e do número de poltronas 
destinadas ao tratamento de quimioterapia

Espaço exclusivo para procedimento 
de hemotransfusão

Construção de salas de material estéril, 
para pequenos procedimentos

Construção de sala exclusiva para 
classificação de risco

Mais consultórios

Benefícios aos pacientes
Redução do tempo de espera nas filas para início de 
tratamento, maior conforto e acesso a avançadas tecnologias

a Unidade de oncologia do 
HMC credencia a FSFX como 
referência de tratamento no 
combate ao câncer para cerca 
de 1 milhão de habitantes de 50 
cidades no Leste de Minas.

90% dos atendimentos da 
Unidade de oncologia são 
direcionados ao Sistema único 
de Saúde (SUS).

oncologia Pediátrica 

Em todos os serviços que presta, o Hospital Márcio 
Cunha preza pela valorização do ato de cuidar. E 
humanizar o atendimento é tarefa ainda mais essencial 
quando o assunto envolve o público infantil atendido 
pela Oncologia Pediátrica, serviço iniciado em 2015 e 
já com planos de expansão, o que representa mais um 
gesto de pioneirismo da FSFX na região.

Objetivando minimizar os transtornos ocasionados 
pelo tratamento, o HMC disponibiliza uma equipe 
multidisciplinar para atender crianças e adolescentes, de 
0 a 19 anos, desde o diagnóstico à fase de reabilitação, 
incluindo serviços de apoio aos familiares. A ala 
pediátrica do 6º andar do HMC I passou por uma 
adaptação para o atendimento oncológico infantil. A 
Fundação contratou dois médicos especialistas em 
oncologia pediátrica.
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“O tratamento oncológico é
prolongado e, muitas vezes, apresenta 
efeitos colaterais. Nosso objetivo é que ele 
interfira o mínimo possível na rotina de 
vida da criança, para que não ocorram 
prejuízos em seu desenvolvimento, 
aprendizado e convívio social.”

Lucas Teiichi,
Oncologista pediátrico do HMC

com a estrutura montada no HMc, as famílias da região não precisam mais fazer 
longos deslocamentos para outras cidades, como belo Horizonte e são Paulo, em 
busca de tratamento. Em 2015, 11 pacientes pediátricos receberam diagnóstico/
tratamento com quimioterapia e radioterapia

meta para 2016
A FSFX iniciará a construção da Unidade de Oncologia Pediátrica, com oito leitos para internação, três 
cadeiras para quimioterapia, brinquedoteca e área para convivência, com possibilidade de absorver 
pacientes de 57 municípios da macrorregião Nordeste do Estado. 

novos equipamentos de alta tecnologia

Em abril, a FSFX colocou em funcionamento o primeiro novo acelerador linear, dispositivo empregado em 
sessões de radioterapia que mantém a Unidade de Oncologia do HMC equiparada ao que há de mais moderno no 
tratamento contra o câncer. 

O acelerador linear conta com a tecnologia de radiocirurgia, capaz de atuar, de forma efetiva, em tratamento para 
diversos tipos de tumores do sistema nervoso e qualquer parte do corpo. é a chamada braquiterapia, quando a 
radiação incide diretamente no tumor ou áreas bem próximas a ele.
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No final do ano, o segundo acelerador linear, também 
importado dos Estados Unidos e adquirido por meio 
de parceria com o Ministério da Saúde, foi entregue 
à Fundação, e tem previsão de funcionar a partir do 
primeiro semestre de 2016.

Bunkers
O primeiro acelerador funciona em um bunker 
(espaço blindado para garantir a segurança no uso 
do equipamento) construído pela Fundação em 2014. 
Para receber o segundo acelerador linear, o antigo 
bunker passou por uma ampla reforma.

Mais qualidade e capacidade 
operacional: foram realizadas 
16.084 sessões de radioterapia 
em 52.438 campos de tratamento 

Produtividade geral - unidade de oncologia

 2013 2014 2015

Consultas 36.192 40.585 40.098

Radioterapia (em 
campos)

49.875 51.745 52.438

Quimioterapia 18.526 19.835 20.635

Medicina nuclear 1.329 1.600 1.682

Total 105.922 113.765 114.853

EQUIPES CAPACITADAS

Físicos e rádio-oncologistas estão em contínuo 
processo de capacitação para utilização plena dos 
modernos equipamentos, incluindo treinamentos 
na Alemanha e nos Estados Unidos.

REFORMA E AMPLIAçãO DA FARMáCIA

A reestruturação física na Farmácia da Unidade de 
Oncologia otimizou os fluxos internos e aumentou 
a capacidade de produção/manipulação dos 
quimioterápicos, o que permite o fracionamento com 
segurança e evita desperdícios de medicamentos. 
Houve ainda a ampliação da área de estoque, sempre 
seguindo os requisitos de segurança. O benefício 
principal é a redução do tempo de espera do paciente.

AMPLIAçãO DA áREA FíSICA E MELHOR 
ESTRUTURA DIAGNÓSTICA

O projeto inclui a ampliação da recepção, dos 
consultórios médicos, das áreas comuns para os 
colaboradores e do centro infusional (espaço para 
o tratamento quimioterápico), que contará com sala 
específica para hemotransfusão; sala de curativos 
e de coleta/punção de material para biópsia.

NOVO MéDICO PARA ATENDIMENTO DE 
INTERCORRêNCIAS ONCOLÓGICAS 

A Unidade incluiu em seu Corpo Clínico um 
profissional médico para atendimento ágil, 
humanizado e qualificado das urgências 
e intercorrências oncológicas.

MEDICINA NUCLEAR

O setor registrou aumento de 5% no número de 
exames, com atendimento para pacientes do SUS 
e incorporação de novos tipos de procedimentos 
terapêuticos e de tratamento. Outra novidade 
consistiu em testes de um novo software, com 
previsão de instalação em 2016, para aumentar a 
capacidade produtiva do equipamento de cintilografia.

METAS PARA 2016:

» Presença de patologista para diagnóstico 
durante cirurgias oncológicas no HMC II.

» Construção de Unidade de Pesquisa 
Clínica para estudos clínicos para novas 
opções de tratamento contra o câncer.

» Criação de residência médica em Oncologia.

» Inauguração da Unidade de Cuidados 
Paliativos no HMC II.

outras iniciativas desenvolvidas:
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Mesmo sendo um ano de adversidades no cenário político e econômico, com impactos diretos em programas 
desenvolvidos pela FSFX no HMC, as estratégias empregadas, em consonância com os valores da instituição, 
consolidaram as boas práticas em saúde centradas no paciente. Instituição referência em atendimento, o 
Hospital Márcio Cunha apresentou significativos avanços em 2015. Os resultados de exames, partos, sessões 
de hemodiálise, entre outros indicadores, superiores aos números de 2014, apontam para a eficiência do modelo 
assistencial executado por uma equipe de colaboradores qualificados e comprometidos. 

Ao aderir ao projeto Parto Adequado, abriram-se novas possibilidades para melhorar os indicadores relacionados 
ao parto natural. A participação nesse seleto grupo permitiu implantar melhorias e práticas a partir de outras 
experiências já consolidadas e, ainda, comparar seus indicadores com os de hospitais brasileiros de referência em 
parto natural, notando o bom desempenho da instituição. 

Em relação ao número de internações, o HMC permanece como a 3ª unidade de internação hospitalar do Estado, 
com o total de 31.692, compondo 151.792 pacientes-dia. desse total, mais de 20 mil foram dedicadas ao Sistema 
Único de Saúde, o que demonstra a importância do hospital para a região. Não fosse a mudança na política 
pública da saúde, no último quadrimestre, com a suspensão de portarias do Governo Federal que garantiam 
recursos para cirurgias eletivas, os números das internações teriam sido ainda mais expressivos, ultrapassando a 
marca de 2014. 

Essa alteração na distribuição de verbas públicas impactou também o número de cirurgias, que registrou redução 
de 9,86% em relação ao ano anterior. Quanto menor o número de cirurgias eletivas, menor também será o de 
ocupação dos leitos. Por outro lado, a queda das internações revela um saldo positivo, pois está relacionada às 
ações de promoção da saúde do Usifamília, que trouxe a redução de cerca de 1.000 internações.

Em geral, no que se refere aos indicadores de qualidade, a taxa de ocupação acumulada fechou em 81,77%, 
mantendo-se dentro do referencial de excelência da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp) para 
2015 (81%). A taxa de ocupação de SUS atingiu 87,22%, e a dos convênios chegou a 67,50%. 

A linha assistencial que caracteriza as internações também é diretriz basilar de outros procedimentos, como no 
Pronto-Socorro. Em queda, contribuiu para puxar as internações para baixo. Entretanto, o principal avanço do 
setor foi a mudança no fluxo de atendimento, que possibilitou ao HMC alcançar níveis extremamente elevados 
do índice de satisfação dos clientes, além de registrar uma queda vertiginosa no tempo de espera, superando 
diversas instituições públicas e privadas. 

A Fundação também promoveu uma reorganização da unidade de terapia intensiva nas unidades I e II do HMC, 
padronizando os procedimentos e fortalecendo a atuação da equipe multidisciplinar, sobretudo para práticas 
focadas na segurança do pacientes. A utilização da Rede Epimed criou a oportunidade de comparar, em tempo 
real, os indicadores do HMC com outras UTIs brasileiras. Entre as metas alcançadas de bom desempenho está 
a média de permanência nas unidades adulto, de 5,0 dias, valor melhor que o resultado de 2014 e menor ainda 
que a média geral dos hospitais de referência no software. destaca-se, ainda, a taxa de infecção na UTI adulto em 
percentual abaixo do publicado pela Anaph.

Na permanente busca pela redução das taxas de infecção hospitalar, o Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar do Núcleo de Segurança do Paciente intensificou medidas de atenção e cuidados. Entre elas, a 
campanha de higienização das mãos, a racionalização de antibióticos e aplicação de bundles, melhorando em 

indicadore s a ssistenciais
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mais de 10% a taxa em relação à meta traçada. Nesse trabalho, a equipe multidisciplinar é peça-chave, assim 
como no projeto de desospitalização do paciente. 

A interlocução e interação dos profissionais de várias especialidades com diferentes processos agilizam a alta 
hospitalar, contribuindo para o giro de leito. Para tanto, os profissionais acompanham cada paciente e suas 
especificidades, podendo incluir alguma necessidade social ou demanda que exija atenção especial.
Os benefícios da desospitalização também contemplam a região como um todo, uma vez que há um visível 
déficit de leitos na macrorregião do Vale do Aço. As medidas desenvolvidas no HMC conseguem minimizar essa 
carência regional.

No Centro de Terapia Renal Substitutiva do HMC, a alta demanda exigiu uma ação emergencial para aumentar 
o número de sessões de hemodiálise. A Fundação implantou o quarto turno, paralelamente ao projeto de 
ampliação do setor. A reestruturação inclui mais 20 pontos de diálise para 2016, resultando em mais 1.440 
sessões mensais e 120 pacientes/mês, sem a necessidade de um turno extra. A inauguração da Unidade de 
Transplante representou outro importante acontecimento de 2015. Todas essas realizações permitem um novo 
olhar na abordagem sobre a linha de cuidado assistencial nefrológico.

O apoio ao diagnóstico ganhou o incremento de duas novas centrais de laudos, em Ipatinga e Belo Horizonte. 
As unidades garantiram a autosuficiência nos laudos de ressonância, tomografia e demais exames de 
imagem, possibilitando à Fundação fornecer esses serviços para outras instituições. Ainda na área de apoio 
ao diagnóstico, houve a superação das metas de produção no Registros Gráficos e no Laboratório de Patologia 
Clínica. Também merece destaque a inauguração da Central de Entrega de Resultados, com melhoria da 
satisfação do cliente. Na Hemodinâmica, o HMC manteve a meta de produção e conseguiu fornecer stent 
farmacológico via SUS, graças à negociação por um menor preço junto ao fornecedor.

Na área dos serviços ambulatoriais, as melhorias aplicadas são visíveis para quem chega à nova clínica 
oftalmológica do HMC, inaugurada com modernos equipamentos e recursos que ampliam o diagnóstico e 
o tratamento de doenças oculares. Entretanto, a reformulação do espaço implicou na interdição e bloqueio 
de um dos consultórios por 90 dias, o que impactou diretamente na produtividade do setor. Somado a isso, o 
número a mais de feriados e dias ponte no calendário e os processos de substituição de médicos, por conta de 
desligamentos por aposentadoria, também contribuíram para a queda no número de consultas.

Expressivos investimentos na unidade de oncologia, com recursos próprios ou por meio de incentivos do 
Governo e de empresas, elevaram a qualidade do atendimento aos pacientes e possibilitaram a implantação 
de novas técnicas no tratamento do câncer. O resultado foi uma redução no número de radioterapias por 
sessão, porém possibilitando a realização do exame em mais campos. Com a aprovação de projetos do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), além da ampliação estrutural e do corpo clínico, 
o funcionamento do primeiro acelerador linear e a entrega do segundo, atestam ainda que a Unidade está 
tecnologicamente atualizada, abrindo caminho para que a fila da radioterapia seja zerada. O aumento do número 
de quimioterapias indica ainda o aumento do número de casos da doença na região. Na medicina nuclear, a 
maior integração entre as clínicas do HMC, principalmente a cardiologia, potencializou e otimizou a realização 
de cintilografias, por exemplo. Números de atendimentos importantes, mesmo em meio às obras de reforma e 
ampliação da unidade.
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Outro avanço importante no último ano foi a instalação da primeira fase do serviço de Oncologia Pediátrica, um 
grande avanço para a região, que passou a contar com recursos que antes só estavam disponíveis nos grandes 
centros, como em Belo Horizonte e São Paulo.

Para a valorização profissional e estímulo à pesquisa, a Fundação inseriu seus profissionais em diferentes 
eventos, incluindo treinamentos, simpósios e congressos. No calendário científico de 2015 a FSFX realizou, entre 
diversas capacitações, os treinamentos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), Gestão Avançada 
de Serviços de Urgência (Gasu) e UTI de Alta Performance. O Núcleo de Ensino e Pesquisa passou a coordenar 
uma nova especialidade no programa de Residência Médica e estruturou o comitê de pesquisa, cujos resultados 
são revertidos para a sociedade, assim como os demais êxitos evidenciados ao longo do ano.

Indicadores de produtividade 2014 2015

Exames de Patologia Clínica 1.488.516 1.501.108

Exames de Diagnóstico por Imagem e Hemodinâmica 251.651 253.017

Exames de Métodos Gráficos 76.677 81.771

Sessões de Hemodiálise 46.204 54.051

Partos 5.711 6.023

Quimioterapia 19.835 20.635

Medicina Nuclear 1.600 1.682

Atendimento no Centro Obstétrico 16.515 16.285

Transplantes renais 40 37

Radioterapia 16.994 16.084

Internações 34.246 31.692

Transfusões 8.498 7.225

Cirurgias 16.500 14.874

Atendimento no Pronto-Socorro 122.096 117.417

Consultas Ambulatoriais 298.814 266.277

Indicadores de qualidade 2014 2015

Taxa de Mortalidade (%) 3,51 3,91

Taxa de Cesariana (SUS) 40,28 38,64

Taxa de Cesariana (Convênios) 75,96 74,85

Taxa de Infecção Hospitalar 2,2 1,92

Média de Permanência (Geral) 4,77 4,78

Média de Permanência (SUS) 5,15 5,17

Média de Permanência (Convênios) 4,22 4,16

Taxa de Ocupação (Geral) 86 81,77

Taxa de Ocupação (SUS) NP* 87,22

Taxa de Ocupação (Convênios) NP* 67,50

*NP = Não Possui, pois o indicador começou a ser mensurado em junho de 2015.
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6.2 USISAÚdE
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A operadora de planos de saúde Usisaúde destaca-se por ser a maior do país na modalidade filantropia. São mais 
de 20 anos prestando um modelo de assistência médico-hospitalar e odontológica que inspira credibilidade e tem 
o reconhecimento dos clientes. A operadora também investe em programas de promoção da saúde, gerando a 
melhoria da qualidade de vida e impactando positivamente nos seus resultados.

Contando com uma rede com mais de 3.200 credenciados e quase 200 hospitais parceiros, a Usisaúde está 
presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Atualmente, 
possui uma carteira com mais de 150 mil vidas distribuídas entre planos corporativos, familiares e empresariais 
disponíveis para o mercado. 

A operadora mantém vários canais de comunicação com o cliente, facilitando o acesso e otimizando o 
atendimento. A Usisaúde, que desde 2005 é certificada pela Norma ISO 9001, está se adequando para ser 
acreditada pela RN 277, resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Seus programas de promoção da saúde, como o Usifamília e o Atitude Rima com Saúde, tornaram-se diferenciais 
da operadora. Ao promover ações de cuidados preventivos e mais humanizados, a Usisaúde alcança indicadores 
de qualidade para a Fundação São Francisco Xavier e, principalmente, para a vida dos clientes.

ge stão coM re sPonsabilidade

Vale do Aço: maior 
operadora da região

Minas Gerais: 4ª maior 
em número de vidas

Brasil: maior operadora 
em filantropia
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Desafios do mercado em 2015

A desaceleração econômica provocou queda da atividade industrial brasileira, com grande impacto no mercado 
de saúde suplementar. Como consequência, pela primeira vez na série histórica, ao invés de crescimento, houve 
uma redução de 470 mil vidas na população com cobertura de plano de saúde em todo o país. Em decorrência do 
impacto da crise econômica no setor siderúrgico, a Usisaúde teve uma diminuição de 7% no número de vidas dos 
Planos Usiminas.

Diante do cenário desafiador, a Usisaúde intensificou ações para fortalecer o setor comercial para novos clientes 
no mercado. Para garantir bons resultados, a operadora focou no aumento da receita, com a conquista de 
novos clientes, e na revisão dos contratos e otimização dos recursos administrativos. Apesar das adversidades 
econômicas no país, o número de vidas da Usisaúde registrou crescimento de 3,9% (5.892 novas vidas).

As vendas de planos de mercado resultaram em 14.107 novas vidas em 2015,
um crescimento de 24,71% no segmento em relação a 2014
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usifamília: cuidado diferenciado

Operacionalizado pela Usisaúde, o serviço de Atenção Primária à Saúde – Usifamília consiste em uma nova 
proposta assistencial aos pacientes. Com foco na prevenção, controle e tratamento das doenças crônicas, o 
Usifamília permite a obtenção de diagnósticos mais aprofundados, levando em conta as condições de vida dos 
pacientes e seus familiares. 

A iniciativa, que completou um ano no final de 2015, também visa aprimorar a qualidade assistencial e gestão 
dos custos, na busca pela sustentabilidade do negócio. O programa tem como principal público os beneficiários a 
partir de 60 anos.

O atendimento qualificado do Usifamília acontece na Unidade de Atenção Primária “Dr. Rob Janett”, instalada na 
Unidade II do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O serviço conta com nove equipes de saúde formadas por 
médico generalista, médico pediatra, enfermeiro, técnico, farmacêutico, nutricionista, assistente social e equipes 
administrativas de apoio.

Progr aMa s de suce sso

Indicadores do 
Usifamília em 2015:

8.217 beneficiários captados (dezembro 
de 2014 a dezembro de 2015)

59% dos beneficiários têm mais de 60 anos

16.767 consultas médicas (86% do total 
de consultas disponibilizadas no ano)

7.627 consultas da equipe multidisciplinar 
(89% do total de consultas disponibilizadas)

8.121 exames realizados

Queda de 5,1% no número de consultas eletivas

Redução de 24,2% nas internações 
realizadas pela população alvo do Usifamília

7 minutos é o tempo médio de 
espera para atendimento

1h06 é o tempo médio de permanência na unidade

96% é a taxa de satisfação dos beneficiários

durante o evento que apresentou os resultados do 
primeiro ano do Usifamília, a FSFX lançou um livro 
comemorativo informando os objetivos e indicadores 
do programa. O lançamento aconteceu no 1º Simpósio 
de Atenção Primária, que contou com as presenças 
dos médicos norte-americanos dra. Kirsten Meisinger 
e o Dr. Rob Janett, profissional que empresta seu 
nome à unidade exclusiva do Usifamília.
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unidades usifamília em 
santos e belo Horizonte

O serviço foi ampliado para duas unidades 
do programa, uma em Santos e outra em 
Belo Horizonte, para ofertar o Usifamília aos 
beneficiários das duas cidades. O trabalho 
iniciou com um público reduzido (2.000 
vidas em São Paulo e 1.000 em Minas), mas 
apresentou importantes resultados.

“O projeto traz a possibilidade de 
acompanhamento humanizado e 
cuidadoso. O conceito ‘Médico de 
Família’, comum em nossas infâncias, 
volta de modo surpreendente num 
momento em que a saúde pública é 
alvo de críticas em todo país. Com esse 
projeto de atenção à saúde, partindo do 
princípio da importância do indivíduo, 
somos tratados com carinho, interesse 
e profissionalismo. Certamente é o 
melhor que podemos almejar.”

Francisco Lopes da Silva,
Beneficiário da Unidade Usifamília Santos

Primeiro ano do usifamília: 
principais resultados

taxa de adesão da população-alvo do usifamília

a meta pactuada de 80% foi superada 
a partir de junho, atingindo 85% em 
novembro. o impacto nos dois primeiros 
meses corresponde ao período inicial da 
implantação do serviço, com divulgação e 
busca ativa.
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taxa de ocupação do usifamília

Usifamília Santos

1.187 beneficiários captados 
(janeiro a dezembro de 2015)

93% dos beneficiários têm mais de 60 anos

2.225 consultas médicas (84% do total 
de consultas disponibilizadas no ano)

Usifamília BH

512 beneficiários captados 
(maio a dezembro de 2015)

100% dos beneficiários têm mais de 60 anos

818 consultas médicas (85% do total de 
consultas disponibilizadas no ano)

A taxa ficou abaixo da meta em virtude de 
o atendimento à população-alvo ser mais 
complexo, devido às limitações da própria 
idade, exigindo duas ou mais consultas para 
concluir um ciclo de avaliação.
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Avaliação Geral do Serviço

a pesquisa de satisfação tem caráter anônimo e voluntário, e aponta 
a visão do beneficiário sobre a resolutividade das ações.

taxa de satisfação usifamília por item avaliado

número de internações por todas as causas da 
população-alvo usifamília

após 11 meses da inauguração do usifamília, 
observa-se uma redução de 23,5% do 
número de internações. isso é um indicativo 
de que as ações preventivas e o acolhimento 
diferenciado têm evitado agravamento nos 
quadros de saúde dos pacientes, tornando 
desnecessárias as internações.

a discreta queda no número total de 
consultas eletivas dos pacientes do 
usifamília indica que o processo de cuidado 
está fidelizando o paciente, que, ao ser 
acompanhado pelo programa de atenção 
Primária, não precisa buscar por novas 
consultas.

número de consultas eletivas
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atitude rima com saúde

Outra importante iniciativa de promoção da saúde 
engloba 13 projetos para os beneficiários dos planos 
que atendem as empresas Usiminas e ao mercado, 
bem como aos seus familiares. Trata-se do Atitude 
Rima com Saúde, programa que orienta e estimula os 
clientes para hábitos mais saudáveis e de melhoria da 
qualidade de vida. Além do ganho na produtividade 
e na prevenção de doenças para os participantes, a 
proposta ajudar a equilibrar os custos e a receita da 
Usisaúde.

RESULTADOS DO PROGRAMA
5.951 inscritos em 2015 (102% de 
adesão das vagas oferecidas)

31.032 inscrições em 1.036 turmas 
desde o lançamento em 2010

98% de beneficiários aprovam o 
Programa de Promoção da Saúde

361.428 acessos no blog e no portal

Equilibrar Reeducação alimentar

Planejar Orientação para o planejamento familiar

Gerar Saúde da gestante e do bebê

Movimentar Estímulo à atividade física

Transformar Saúde do adolescente

Antecipar Exames preventivos

Compartilhar Saúde na terceira idade

Buscar Melhoria da saúde mental

Cuidar Cuidados com o coração

Superar Prevenção de dores e lesões

Acompanhar Acompanha a saúde em casa

Inspirar Vida sem cigarro

Respirar Atenção aos pacientes com asma

participantes do Projeto Equilibrar Adulto (67%), com IMC > 30, reduziram o percentual de gordura

participantes do Projeto Inspirar pararam de fumar (34%) desde o lançamento do projeto, 
o Inca refere uma meta de 20 a 30% de abandono em um ano

beneficiários foram encaminhados pela Saúde Ocupacional da FSFX e Usiminas para 
a abordagem individual do Projeto Superar (324 de Ipatinga e 91 de Santos)

225
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alô usisaúde

Lançado em outubro de 2014, o canal de 
atendimento aos beneficiários do Estado 
de São Paulo representa uma importante 
ferramenta para orientação sobre saúde, 
de forma segura e confiável. O serviço de 
triagem e aconselhamento por telefone 
(0800 722 8999) auxilia os beneficiários no 
esclarecimento de dúvidas sobre urgência 
e emergência, medicamentos, dores etc. 
O Alô Saúde evita idas desnecessárias ao 
Pronto-Socorro e orienta os clientes de forma 
adequada nos casos dos riscos à saúde.

Balanço do 1º ano do canal de 
atendimento:

» 545 ligações recebidas no Alô 
Usisaúde

» 71% dos atendimentos revertidos 
sem necessidade de envio de 
ambulância ou encaminhamento 
para o Pronto-Socorro

bal anço dos ProcediMentos 
re aliz ados

A queda do número de internações é um indicativo 
de resultado das ações de promoção da saúde. 
O acompanhamento diferenciado do modelo de 
Atenção Primária - Usifamília - contribuiu para 
reduzir o número de internações em 2015. dentro 
desse trabalho, há o cuidado da equipe de evitar a 
reinternação de pacientes indicados para medicação 
intravenosa ou intramuscular em domicílio. As 
empresas contratadas para o atendimento domiciliar 
são supervisionadas e passam por auditorias 
mensais para garantir a qualidade dos processos.

A valorização das ações preventivas, que incentiva 
os diagnósticos precoces, também refletiu-se no 
aumento do número de exames e consultas. Nesses 
dois indicadores, os investimentos realizados pela 
Fundação São Francisco Xavier, seja na ampliação 
de equipamentos, de serviços ou de infraestrutura, 
otimizaram a oferta.
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ge stão da sinistr alidade

Em um ano marcado pela instabilidade econômica, as ações de controle da sinistralidade, realizadas 
sistematicamente pela Usisaúde, ganharam contornos ainda mais representativos. Ao buscar o melhor equilíbrio 
entre os custos assistenciais e as receitas, a FSFX conseguiu mensurar não só os resultados do indicador 
financeiro, como também dos avanços dos programas de promoção da saúde.

As iniciativas de racionalização dos recursos e controle dos custos contribuíram para que as despesas de 
2015 atingissem um valor menor do que o das receitas. Aliado a isso, foram essenciais o esforço comercial da 
operadora para captação de novas vidas e as negociações de revisão de escopos para equilíbrio de cada contrato.

crescimento de 12,1% crescimento de 6,1%

receita com planos de saúde (usisaúde) despesas médicas (usisaúde)
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estratégias para redução da sinistralidade:

» Controle permanente dos custos.

» Seleção, análise e acompanhamento das contas assistenciais de maior impacto na sinistralidade.

» direcionamento dos casos que representam 1% do topo da pirâmide de custo com despesas 
médico-hospitalares para o atendimento domiciliar (sem prejuízo à qualidade de vida do paciente).

» As empresas que prestam assistência domiciliar são definidas a partir de processos licitatórios. 
durante a execução dos serviços, auditorias mensais avaliam a efetividade do atendimento.

» Supervisão dos procedimentos de medicação endovenosa e intramuscular nos pacientes em domicílio.

Taxa de sinistralidade em 2015: 74,51%, cerca de três pontos percentuais 
abaixo da taxa de 2014 e dois pontos percentuais abaixo da meta pactuada.
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sinistralidade - resultados

A sinistralidade é o principal indicador das operadoras de planos de saúde. Sinaliza a utilização dos recursos de 
saúde, demonstrando a relação entre os custos e as receitas financeiras da operadora.
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a satisFação do cliente

As pesquisas de satisfação do cliente permitem o aprimoramento da gestão dos planos 
de saúde. Além do levantamento divulgado pela ANS, a FSFX contrata instituto externo 
para mensurar a satisfação dos beneficiários do Usisaúde e aplica outras medidas que 
apontam a percepção dos clientes sobre os serviços oferecidos pela Usisaúde.

Nº 1 na Baixada 
Santista: 
menor índice de 
reclamações em 
ranking da aNs

Nota 1,11 (média 
das operadoras de 
grande porte: 3,12)

Índice de desempenho

A qualidade dos serviços prestados pela Usisaúde assegurou à operadora o reconhecimento da ANS. Na 
avaliação que definiu o Índice de Desempenho na Saúde Suplementar (IDSS) das operadoras de planos de saúde 
no Brasil, a Usisaúde ocupa posição de destaque entre as de grande porte e com mais de 100 mil beneficiários.

Na pontuação, que varia de zero a um (quanto mais próxima de 1,00, melhor), em 2015, com base nos dados de 
2014, a Usisaúde fechou com o índice de 0.7948, superando a marca dos últimos três anos. No ranking nacional, 
a operadora de planos de saúde da FSFX está entre as 11 mais bem colocadas. Para definição do IDSS, quatro 
dimensões são consideradas: Atenção à Saúde, Econômico-Financeira, Satisfação dos Beneficiários e Estrutura e 
Operação.

0,0 0,4 0,6 0,8 1,0

Usisaúde 0,7948

Ruim Regular Bom Muito Bom

evolução do índice médio de reclamações em 2015 (quanto menor melhor)
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Resultados Usisaúde - índice de reclamações em 2015 (ANS) 
» 11ª operadora no país com o menor índice de reclamações em dezembro de 2015 (com apenas 

duas demandas em andamento e uma demanda inativa). A média do setor foi de 4,14

» Menor índice de reclamações do Vale do Aço e segundo menor índice em Minas Gerais, conforme 
classificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar para operadoras de grande porte
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monitoramento assistencial

No segundo índice utilizado pela ANS para 
monitorar e acompanhar a evolução assistencial das 
operadoras, a Usisaúde aparece com boa pontução: 
0,8243. Com esse resultado no Índice Trimestral 
de Monitoramento Assistencial, a Usisaúde foi 
classificada como operadora de baixo risco. Índice de satisfação semestral 

com o atendimento ao cliente

O atendimento realizado pela Usisaúde também é 
avaliado em pesquisa semestral. Nesse período, os 
formulários são respondidos diariamente nos centros 
de atendimentos, nas lojas e call center da Usisaúde. 
Em 2015, 10.069 pessoas participaram da pesquisa, 
que apontou um índice de aprovação de 95,02%.

Índice de satisfação Geral - 
instituto externo

Na pesquisa anual realizada por empresa contratada 
pela FSFX, a Usisaúde manteve o mesmo índice de 
2014 (74%). Foram ouvidos 1.451 beneficiários sobre 
os serviços dos planos de saúde e odontológico, 
programas de promoção da saúde e canais de 
comunicação.

entre as operadoras de grande porte, 
com mais de 100 mil beneficiários, 
a Usisaúde obteve a 4ª melhor 
pontuação do IDSS de Minas Gerais

“Ter o reconhecimento do órgão regulador 
do governo sobre nossas atividades 
reforça não apenas a qualidade dos 
nossos produtos, mas, acima de tudo, a 
confiança dos milhares de beneficiários 
da Usisaúde em diversos estados. Isso é 
resultado dos investimentos constantes da 
Fundação na Usisaúde, para a aquisição 
de tecnologias e sistemas que otimizem 
processos assistenciais e administrativos, 
na expansão de nossa rede credenciada 
e nas estratégias de prevenção de 
doenças e promoção da saúde.”

Adseu álvares de Andrade,
Superintendente de Planos de Saúde da FSFX

Resultado geral

2012 74%

2013 78%

2014 74%

2015 74%

Ótimo + Bom Regular + Ruim

Recepção 96,70 3,30

Call Center 94,73 5,27

Vendas 95,70 4,30

Auditoria Médica 91,97 8,03

Média 95,02 4,98

soma do Percentual
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Índice de satisfação mensal dos clientes

Por meio de um equipamento de pesquisa eletrônica, disponibilizada aos clientes em todas as recepções 
da Usisaúde, o beneficiário tem a oportunidade de avaliar os serviços ao final dos atendimentos. Mais de 
26 mil clientes participaram, resultando no índice de 99,24% na somatória das notas Ótimo e Bom.

distribuição das avaliações (percentual)

Item avaliado Ótimo Bom Regular Ruim Ótimo + Bom Regular + Ruim

Atendimento na recepção 79,31 19,93 0,52 0,24 99,24 0,76

Quanto à capacidade/conhecimento 77,04 21,43 0,97 0,56 98,47 1,53

Quanto ao tempo 67,94 25,58 4,39 2,10 93,51 6,49

Item avaliado Ótimo Bom Regular Ruim Satisfeito Insatisfeito

Grau de satisfação da operadora 59,53 15,04 21,00 4,43 95,57 4,43

Pesquisa de aprazamento

Em pesquisa que avalia o prazo médio para agendamento de consultas, a Usisaúde superou os resultados 
previstos. São considerados dois grupos: as especialidades básicas e as de alta complexidade. Cada um deles 
tem um mínimo (média de dias) estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), definidos em 
7 dias (especialidades básicas) e 14 dias (demais especialidades). 

A Usisaúde alcançou resultados bastante expressivos, superando a sua própria meta, definida em um prazo 
ainda menor ao mínimo previsto pela ANS. A pesquisa de aprazamento demonstra que a operadora tem 
oferecido o serviço de agendamento de consulta em prazos satisfatórios: média de 5,88 dias no grupo 7 e 7,34 
dias no grupo 14.

Indicador Grupo de Especialidades 2015 Real Meta

Prazo de Atendimento 
da Rede Credenciada

Especialidades básicas (grupo 07*) 5,88 6,65

Demais especialidades (grupo 14**) 7,34 13,3

*Grupo 07: especialidades básicas (clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria e cirurgia geral), que devem ser agendadas em até 07 dias, segundo RN 259 ANS . 
** Grupo 14: todas as outras especialidades, que devem ser agendadas em até 14 dias, segundo RN 259 ANS.
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canais de comunicação com o cliente

A Usisaúde adota diferentes canais de comunicação para ouvir seus clientes e assegurar a resolução dos 
encaminhamentos no menor intervalo de tempo possível.

Fale conosco (portal)
2014 2015

Número de contatos 1.329 2.260

Tempo médio de resposta (por mês) 51:00 23:40

Média mensal de mensagens 111 188

Média diária de mensagens 5,25 8,90

atendimentos presenciais nos postos usisaúde atendimentos telefônicos via Call Center

0 10 20 30 40 50 60

52.5372014

39.6762015

0 100 200 300 400

299.6442014

387.0932015

açõe s e str atégica s

Atuação intensificada em São Paulo

A estrutura do Hospital Santo Expedito, em Santos, está disponível aos beneficiários da Usisaúde. Por meio 
de convênio firmado entre a FSFX e a Associação Policial de Assistência à Saúde (APAS), o hospital passou a 
integrar a rede de credenciados da Usisaúde. 

Na região da Baixada Santista, mais de 30 mil beneficiários da operadora estão sendo contemplados com a 
iniciativa. A parceria prevê como contrapartida, por parte da Fundação São Francisco Xavier, a construção de 
um Centro de diagnóstico por Imagem no Hospital Santo Expedito.
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mudanças no processo de atendimento aos clientes [g4-13]

Com a implantação do sistema integrado de gestão, o Tasy, muitos serviços, tais como as autorizações de 
procedimentos hospitalares e de clínicas, estão disponíveis no site da operadora Usisaúde. Assim, não há 
mais necessidade de o cliente se deslocar até um Centro de Atendimento ao Cliente (CAC). Em razão dessa 
modernização e diante de um quadro de baixo volume de atendimento, as atividades do CAC em Vitória foram 
encerradas em 2015.

vacinação contra a gripe

A Usisaúde promoveu melhorias na campanha de vacinação 
contra a gripe. Entre as medidas estão a confirmação via 
SMS, aumento do período de adesão, disponiblização de 
novos postos, ampliação de horários, redimensionamento da 
equipe e ampliação da divulgação

Cerca de 25.500 
pessoas vacinadas

92% do total 
de adesões
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um dia dedicado à saúde

Ação especial promovida pela equipe multidisciplinar do Usifamília, o evento “Um dia dedicado à saúde”, 
realizado na unidade do Programa (junto ao HMC II), beneficiou mais de 100 idosos acima de 75 anos. Com 
orientações sobre vida saudável e avaliação da saúde, os beneficiários saíram do evento com uma consulta 
agendada no programa.

rumo à acreditação

A Usisaúde executou, em 2015, parte dos processos de adequação para buscar a acreditação com 
base nos critérios da RN 277, resolução normativa da ANS. A certificação permitirá a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela operadora. A Usisaúde formou um grupo de trabalho para 
acompanhar os procedimentos, mapeou todas as exigências na resolução, avaliou o nível de aderência 
da operadora em relação às exigências e segue o trabalho para cumprir os requisitos da norma.
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6.3 CENTRO dE
 OdONTOLOGIA
 INTEGRAdA
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A Fundação São Francisco Xavier também é referência em saúde bucal. Com uma ampla estrutura, equipe 
qualificada e modernos equipamentos, o Centro de Odontologia Integrada (COI), que completa 35 anos em 2016, 
possui experiência e boas práticas consolidadas nas áreas de prevenção, atenção básica, estética dental, cirurgia, 
ortodontia, implantodontia e reabilitação oral, entre outros procedimentos. 

Em 2015, driblando os desafios impostos pela 
desaceleração econômica, o Centro de Odontologia 
Integrada se empenhou para a expansão do mercado. 
Seu esforço registrou um aumento do número de 
vidas, que compensou as perdas geradas pela crise.

O ano de 2015 também será lembrado como um 
período de intenso treinamento e capacitação para 
a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 
no COI, como fase preparatória para a instituição ser 
acreditada pela ISO 9001. O Sistema de Qualidade 
evidencia a maturidade de gestão do COI, atestando 
seu compromisso com a oferta de serviços seguros, 
humanizados e eficientes.

sistema de Gestão da Qualidade

Em busca de sua primeira certificação, o COI realizou, 
ao longo de 2015, diversas ações preparatórias para 
efetivar seu Sistema de Gestão da Qualidade e buscar 
as certificações ISO 9001:2008, RN277 e ONA. A 
etapa incluiu a capacitação das equipes de gestão do 
Centro de Odontologia Integrada (COI), a elaboração 
de documentos e a implantação de ferramentas de 
qualidade corporativa, entre outras medidas para 
organizar o Sistema de Gestão da Qualidade. 

Ao sistematizar essa gestão, o COI comprova a 
efetividade de suas boas práticas, incorporando 
requisitos internacionalmente reconhecidos para 
promover a gestão dos processos e melhorar a 
satisfação dos clientes. Tudo isso estando sempre 
alinhado às diretrizes do planejamento estratégico 
da Fundação São Francisco Xavier, tendo a busca 
pela qualidade dos processos como uma orientação 
importante.

80.204 vidas

48 unidades odontológicas

12 especialidades

72 cirurgiões-dentistas

25 técnicos em saúde bucal

87 auxiliares em saúde bucal

49 colaboradores (administrativo e apoio)

coMPe tência eM 
sorrisos saudáVeis
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auditorias para iso 9001

A fase das auditorias teve início no primeiro semestre 
de 2015, como parte do treinamento da Associação 
Brasileira de Controle da Qualidade (ABCQ), 
ministrado a uma turma trainee da Usiminas. 
O resultado apresentado pelos formandos foi 
bastante satisfatório.

No segundo semestre, auditores internos da FSFX 
verificaram as conformidades dos processos e da 
implantação da gestão da qualidade. Em dezembro, 
encerrando o ano, aconteceu a auditoria externa e 
diagnóstica da Det Norske Veritas (DNV GL), empresa 
norueguesa apta a conceder a certificação.

Na ocasião, considerando o grau de adequação dos 
processos, foi agendada a auditoria da ISO 9001 
para fevereiro de 2016, confirmando a aptidão do COI 
para a certificação. Para as demais certificações, 
ONA e RN 277 (voltada para operação do plano 
odontológico), a instituição prevê a finalização das 
adequações em 2016.

“Um dos aspectos da certificação que 
nos deixa extremamente motivados é 
que, por meio dela, será possível rever 
nossos processos internos e buscar a sua 
melhoria contínua, sempre objetivando 
a satisfação do nosso cliente em ter 
serviços cada vez melhores e que se 
destaquem ainda mais no mercado.”

Carlos Antônio de Souza,
Superintendente do COI

Índice de satisfação dos clientes

Em 2015, a FSFX definiu um novo questionário para 
Pesquisa de Satisfação do Centro de Odontologia 
Integrada. O modelo adotado passou por adequações 
para a certificação ISO 9001 e Acreditação ONA. A 
avaliação contemplou mais de 1.500 clientes dos 
planos de mercado e 9.300 dos planos Usiminas. O 
resultado possibilitou a criação de planos de ação 
para cada setor.

Indicador Meta Resultado

Satisfação do cliente Usiminas 99,2% 98,8%

Satisfação do cliente Mercado 96% 98,3%

Avaliação do atendimento

Cliente Ótimo Bom Regular Ruim

Usiminas 78,9% 19,9% 0,9% 0,3%

Mercado 78,4% 19,9% 1,4% 0,3%

A implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 
possibilitou uma análise crítica e a adequação dos 
processos. O apoio dos colaboradores da FSFX foi 
imprescindível na fase preparatória. O resultado 
desse trabalho aponta para a melhoria dos serviços 
prestados, conferindo mais segurança aos pacientes.

Adequações para as certificações

Construção dos protocolos clínicos

Rastreabilidade dos 
medicamentos e materiais

Construção de procedimentos da qualidade

Implantação da Gestão de Riscos

Utilização das ferramentas da qualidade
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Resultado geral: 94,22% | Meta: 90%

ampliação do atendimento

Para muitos clientes, abrir mão do horário de trabalho para procurar um atendimento odontológico torna-se algo 
difícil. Visando atender uma parcela significativa desse público, a FSFX instituiu o COI Noturno - um novo turno de 
atendimento, das 19h às 22h. 

Além de compatibilizar a oferta de serviço com a demanda e atendimento mais rápido aos clientes em espera, a 
iniciativa contribui para o aumento da receita. Ao longo do ano o COI ampliou o Corpo Clínico, fechando 2015 com 
mais nove cirurgiões-dentistas. Também foram contratados técnicos e auxiliares em saúde bucal. 

balanço do número de vidas

Em 2015, o plano Usisaúde dental registrou um 
incremento de 2.813 vidas em relação a 2014. Apesar 
de ter sido um ano difícil, diante da crise econômica, 
a Fundação intensificou os esforços para a expansão 
do mercado no Vale do Aço. 

Essa compensação minimizou os impactos da 
diminuição do número de vidas sob a gestão do COI. 
A redução foi consequência do agravamento da crise 
no ramo da siderurgia em 2015.

Pesquisa de satisfação dos dentistas

Realizada em maio de 2015, a pesquisa de satisfação dos cirurgiões-dentistas superou a meta prevista. 
Os profissionais avaliaram as condições de trabalho (infraestrutura, equipamentos, tecnologia etc), os 
serviços de imagem e o atendimento da equipe administrativa, entre outros itens.

Número de vidas sob gestão COI 2014 2015

Beneficiários de planos odontológicos 56.088 55.613

Vidas – Convênios 24.025 24.591

Total 80.113 80.204

Evolução do número de beneficiários do 
plano Usisaúde Dental

4.3012014

2015 7.114
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unidade da área interna da usina
Um amplo projeto de revitalização de uma 
unidade na área interna da Usiminas foi 
realizado pela FSFX, em 2015. Em parceria 
com a empresa, dois consultórios da unidade 
ganharam novo layout e tiveram seus 
equipamentos renovados. Ao todo, há cinco 
unidades do COI na área da siderúrgica, com 
dois consultórios. Há previsão de reforma 
em todas as demais no próximo ano.

novo consultório da aaPi
A parceria do COI com a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga 
(AAPI) tem rendido bons frutos. Para 
otimizar o atendimento aos associados, 
a FSFX construiu uma nova unidade 
nas dependências da Associação. A 
entrega da nova clínica, que conta com 
cinco consultórios, assegura a oferta de 
um número maior de atendimentos. A 
proposta da Fundação é estender essa 
parceria à Associação dos Aposentados 
e Pensionistas de Timóteo.

unidade avançada da FsFx
Com previsão de inauguração no primeiro 
semestre de 2016, a Unidade Avançada da 
FSFX conta com três consultórios do COI 
para atendimentos de promoção da saúde 
e reabilitação oral. A unidade também será 
uma extensão dos serviços do Hospital 
Márcio Cunha e localiza-se no bairro Canaã, 
uma das áreas mais populosas de Ipatinga.

revitalizações da 
infraestrutura [g4-13]

Buscando ampliar seus serviços e garantir toda 
a estrutura para satisfação de seus clientes e 
profissionais, o Centro de Odontologia Integrada 
investiu em revitalização e construção de suas 
unidades. Seguindo o padrão COI, as intervenções 
incluem a renovação de equipamentos e espaços 
ergonomicamente adaptados.

onde o coi está:

Sede no Horto / Ipatinga

Unidades de atendimento na 
área interna do HMC

Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Ipatinga (AAPI)

área industrial da Usiminas e 
Usiminas Mecânica / Ipatinga

Sede da Usiminas / Belo Horizonte

área industrial da Usina / Cubatão
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Treinamentos para uma equipe qualificada

O aperfeiçoamento técnico-profissional constitui estratégia fundamental para a melhoria contínua dos 
processos, pois mantém as equipes de trabalho atualizadas e alinhadas ao planejamento estratégico da 
instituição. No COI, o indicador de treinamento superou a meta em 2015. As capacitações constam de 
cursos com temas técnicos para as equipes de cirurgiões-dentistas e demais colaboradores.

Principais treinamentos:

» Instrumentação Endodôntica Mecanizada

» Curso modular: Aperfeiçoamento em 
Prótese Fixa Odontológica

» Funcionamento Técnico da Central de 
Materiais Esterilizados COI

» Patologias Orais de Interesse Clínico

» Terapia Periodontal

» Complicações em Cirurgias Bucais: 
Possíveis Soluções

» Manipulação de Materiais

» Princípios Clínicos sobre disfunção 
Temporomandibular 

» Farmacovigilância 

» Percepção de riscos

» Prevenção à Contaminação Cruzada

A Gerência de Assistência define 
a melhor ocasião para apurar 
os dados da Avaliação e sua 
apresentação aos profissionais.

a recomendação é que isso ocorra 
paralelamente à elaboração do 
Plano Trimestral de Atendimento.

avaliação de desempenho 
do corpo clínico

A FSFX estendeu ao COI o modelo adotado 
no Hospital Márcio Cunha para avaliação de 
desempenho do Corpo Clínico. O sistema de 
avaliação criado no Centro de Odontologia Integrada 
alterou o método até então utilizado para identificar, 
diagnosticar e analisar o comportamento do 
profissional. Anteriormente, ele era mais focado 
na produtividade. E com a mudança, passou a 
considerar outros critérios, entre eles a aderência 
de cada colaborador ao Pacto de Resultados e o 
compromisso que cada unidade de negócio da FSFX 
firma com a instituição.

Para assegurar o controle e qualidade dos dados, 
bem como facilitar a análise dos resultados, o COI 
utiliza o Cockpit Gerencial, ferramenta virtual criada 
pelo setor de Tecnologia de Informação da Fundação. 
O acompanhamento pode ser individual ou por 
especialidade, permitindo uma visão geral de cada 
clínica e profissional e seus respectivos indicadores. 

O objetivo da avaliação de desempenho é subsidiar 
ações gerenciais, possibilitar mecanismos para 
aumento da receita, reduzir o número de retrabalho e 
sugerir aos colaboradores quais são as necessidades 
de mudança ou aperfeiçoamento, seja no 
comportamento, habilidades ou conhecimentos.

Indicador de capacitação 
(média anual de carga horária)

Meta: 24 horas per capita

Resultado: mais de 38 horas per capita
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Programa Gerente e você: atenção no acolhimento

Lançado em 2015, o programa Gerente e Você representa a possibilidade de diálogo entre gerentes 
do COI e os clientes. A proposta de acolhimento diferenciado aproxima a instituição dos pacientes, 
facilitando a resolução de eventuais problemas, esclarecendo dúvidas e atendendo às solicitações. 

O programa insere os gestores no trabalho diário das recepções, acompanhando o trabalho dos demais 
colaboradores. Trata-se de uma oportunidade de tornar os serviços ainda mais eficientes e de colher 
dos clientes dicas e sugestões. O acompanhamento é diário e funciona em escala de revezamento dos 
gerentes.

Índice de retrabalho 

A qualidade técnica dos profissionais do COI 
também pode ser mensurada a partir da 
superação da meta do índice de retrabalho, 
indicando eficiência nos tratamentos.

Meta: 1,7%
Resultado (2015): 1,6%

de um total de 12.579 tratamentos concluídos, 
apenas 198 clientes retornaram para reavaliar o 
serviço realizado.

diferencial coi: sentido de proteção

O COI tem o papel de intermediar a relação dos 
pacientes e dentistas, garantindo que direitos e 
deveres de ambas as partes sejam preservadas. Os 
profissionais qualificados, alinhados à filosofia da 
instituição, reforçam o conceito de credibilidade dos 
serviços prestados. 

dentro da proposta de promoção da saúde, os 
clientes são convocados pelo próprio COI a buscarem 
por atendimento, periodicamente. O controle 
individualizado das necessidades de cada paciente 
constitui um dos diferenciais do Centro.

+ benefícios: 
Plantão 24 horas

Atendimento monitorado e eficiente

Equipe qualificada e em formação 
permanente

Padrão de qualidade em todos os processos

Integração de diferentes tratamentos em uma 
única clínica

Atenção especial à gestante

Controle individualizado, acompanhando 
todas as fases da vida dos clientes

Atendimento/ Consultas 2014 2015

Clínica reabilitadora 77.984 86.884

Clínica de promoção da saúde 52.002 46.543

Consultas em ortodontia   8.383   7.795

Implante e reabilitação oral   3.144   2.988

Atendimentos não programados 30.393 42.514

Total 171.906 186.724

Aumento de 14.818 consultas em 
relação ao ano de 2014

Número de implantes (2015): 207
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coimagem

Contando com os mais avançados recursos tecnológicos, a Clínica de Imagem e documentação 
Ortodôntica do COI (COImagem) garante a precisão do diagnóstico, fator essencial para o profissional 
desempenhar bem o seu trabalho, além de contribuir com a satisfação do cliente. Com a adesão ao 
sistema Orthophos XG 3d ready, o atendimento tornou-se ainda mais seguro, uma vez que os pacientes 
têm menor exposição à radiação. 

A tecnologia com visão tridimensional das estruturas bucofaciais otimiza a atuação dos profissionais 
na área da cirurgias e tumores. Entre os procedimentos oferecidos no COImagem estão: radiografias 
intrabucais, radiografia extrabucal panorâmica e telerradiografia, tomografias computadorizadas, 
imagiologia e documentação ortodôntica.

“A plataforma do software é muito 
dinâmica e promove uma interação 
com a imagem. Com o auxílio 
dos softwares que reformatam as 
imagens, extraímos ao máximo as 
informações contidas no exame,
aumentando a precisão e confiabilidade 
nos planos de tratamento.”

Ramon Ulhôa de Araújo,
cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista

Procedimentos / COImagem 2014 2015

Radiografias interproximais 35.622 28.810

Radiografias periapicais 37.926 29.451

Radiografias oclusais        90       112

Radiografias extraorais / imagiologia      521    1.836

Total 74.159 60.209
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O fim do Controle Radiográfico Bienal 
dos Pacientes, em outubro de 2015, 
contribuiu para a redução do número total 
de radiografias. O Controle Radiográfico 
Bienal consistia num acompanhamento 
regular dos pacientes, indicando exames 
de radiografia em caráter preventivo, em 
períodos determinados e de acordo com a 
classificação do atendimento. 

O COI constatou que as ações de promoção 
da saúde estavam resultando em pacientes 
em perfeita saúde bucal, e que o Controle 
Radiográfico gerava um alto custo 
desnecessário. A redução foi, portanto, um 
efeito positivo da prevenção.

sinistralidade

Para manter o equilíbrio do percentual entre custo e 
receita, o COI realiza um trabalho criterioso, de forma 
a viabilizar a diminuição dos índices de sinistralidade 
sem comprometer a excelência do atendimento. 
Principal indicador da saúde de um plano, a 
sinistralidade do Centro de Odontologia Integrada 
atingiu as metas previstas nos planos de Mercado e 
Usiminas.

Vale destacar que o COI lida com a sinistralidade de 
maneira diferente da maioria dos planos de mercado. 
Sob a ótica da filosofia preventiva, a FSFX não apenas 
comercializa os planos, como também convida o 
cliente para buscar por atendimento. Essa estratégia 
de atendimento gera um impacto no indicador 
econômico, uma vez que o COI trabalha com uma 
sinistralidade estimulada.

Sinistralidade Resultado 
2014

Meta 
2015

Resultado 
2015

Planos Usiminas 68,9% 69,6% 64,9%

Planos de Mercado 68,47% 65,2% 64,7%
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reconheciMento

medalha do mérito odontológico

O superintendente do Centro de Odontologia Integrada (COI) da Fundação São Francisco Xavier, Carlos 
Antônio de Souza, foi homenageado pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ao receber 
a Medalha do Mérito Odontológico em cerimônia realizada no auditório da Aciapi-CdL, em Ipatinga, no dia 
20 de outubro.

O reconhecimento pelo serviços prestados à comunidade, recebido também por outros profissionais do 
Vale do Aço, integrou as comemorações do dia do Cirurgião-dentista, celebrado no dia 25 de outubro. A 
proposta das ações realizadas pelo Conselho, em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia, é 
valorizar e unir a classe de profissionais dentistas na região, aprimorando o relacionamento profissional e 
a troca de conhecimentos.
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6.4 COLéGIO 
 SãO FRANCISCO 
 XAVIER
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O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) acredita que o papel transformador da educação vai muito além da 
formação acadêmica. Essa crença fundamenta todas as suas realizações, desde a relação com os alunos ao 
diálogo e parceria com os pais e sociedade, além da valorização dos educadores e de todos os profissionais 
envolvidos em suas atividades.

Indo da Educação Infantil ao Ensino Médio e cursos Técnicos e de Pós-graduação, o CSFX é uma escola 
completa, que desenvolve um modelo que privilegia a formação de bons cidadãos, conscientes de seus direitos 
e deveres. Tal princípio tem como suporte o planejamento estratégico da Fundação São Francisco Xavier, uma 
ampla estrutura e equipe competente.

Com o diferencial da Certificação ISO 9001, o Colégio mantém práticas que prezam pela qualidade e segurança 
dos processos. Por meio do CSFX, a Fundação efetiva a filantropia na área da educação com as bolsas sociais 
e parceria com entidades para a realização de eventos. Há, ainda, o compromisso ambiental e com a segurança, 
valores presentes na rotina dos alunos.

Em 2015, o Colégio São Francisco Xavier driblou desafios, ampliou projetos, 
vivenciou novas conquistas e inovou. Os resultados ressaltam o empenho da 
instituição em seguir oferecendo à região do Vale do aço a educação de qualidade 
que já se tornou uma das marcas do CSFX

educação Par a a V ida

Efetivo escolar 2014 2015

Educação Infantil 237 268

Ensino Fundamental I 
(1º ao 5º Anos) 630 587

Ensino Fundamental II 
(6º ao 9º Anos) 682 719

Ensino Médio 576 459

Cursos Técnicos 947 820

Total CSFX 3.072 2.853

CSFX Extensão: 
MBA e Pós-graduação* 179 190

Total CSFX + Extensão 3.251 3.043

Indicadores 2014 2015 Meta

Cumprimento da 
Capacidade Produtiva* 95,2% 93,8% 95,2%

Cumprimento da Capacidade produtiva

*Considerando Unidade Cariru (turnos manhã e tarde) e 
Unidade Horto (turnos manhã, tarde e noite).

*Parceria: PUC Minas + Feluma
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Apesar do aumento no número de alunos na Educação Infantil, Ensino Fundamental II e nos Cursos 
de Extensão, o CSFX fechou o ano letivo com a capacidade produtiva em 93,8%, abaixo da meta de 
95,2% (94,5% no Ensino Regular – Unidade Cariru e 80,8% nos Cursos Técnicos – Unidade Horto). A 
desaceleração econômica trouxe reflexos negativos para a região como um todo. 

Outro impacto foi a não disponibilização de vagas do Pronatec, do Governo Federal, para Ipatinga. 
Este fato comprometeu o acesso de cerca de 350 alunos ao ensino técnico, número considerável 
para melhorar os resultados. A perda, juntamente com a captação insuficiente de novos alunos, não 
compensou as evasões ocorridas ainda no final de 2014. Em 2015, o efetivo escolar registrou uma queda 
de 6,4% em relação ao ano anterior envolvendo todos os níveis (Educação Infantil à Pós-graduação).

iniciativas
Para contornar os impactos gerados pela evasão escolar, justificada pelo cenário de crise econômica, o 
CSFX criou novos cursos técnicos e ampliou a oferta da Bolsa Social para essa modalidade.

educação em segurança e saúde: 
iniciativa inédita que valoriza a vida

O ano de 2015 marcou o lançamento do projeto 
Educação em Segurança e Saúde para a comunidade 
escolar. Trata-se da inclusão de uma nova disciplina 
na grade curricular dos alunos do Colégio São 

auditoria periódica dnv para 
Certificação ISO 9001

A auditoria periódica que garantiu a manutenção da 
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do 
CSFX, realizada pela Det Norske Veritas (DNV GL), 
apontou fatores positivos da instituição. 

Nas indicações destacadas pelos auditores estão: 
Planejamento Estratégico bem estruturado e 
divulgado em todos os processos; controles de 
realização das etapas do Planejamento Estratégico; 
registros de controle bem disseminados por todos 
os processos e responsáveis; e eficiente controle 
de toda a sistemática (planejamento, divulgação, 
conhecimento e registros).

O CSFX foi a primeira instituição 
educacional do país a alcançar 
a Certificação ISO 9001

Francisco Xavier, com a finalidade de inserir no 
aprendizado escolar noções de segurança e de 
prevenção.

O evento que lançou o projeto aconteceu em outubro, 
no teatro do Centro Cultural Usiminas, e contou 
com participação do jornalista Rodrigo Bocardi, 
da TV Globo, e do cirurgião plástico e especialista 
em queimaduras, Dr. Carlos Eduardo Leão, de Belo 
Horizonte. Pais, alunos, professores, colaboradores 
da Fundação São Francisco Xavier e representantes 
da comunidade acompanharam a apresentação 
sobre a importância da inclusão da disciplina no 
Quadro Curricular da Educação Infantil e do 1º ao 5º 
Anos do Ensino Fundamental I, a partir de 2016.

Progressivamente, o projeto contemplará os anos do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A Educação 
em Segurança e Saúde desenvolverá junto aos 
alunos a cultura de cuidados e valorização da vida, 
gerando impactos positivos para um ambiente 
escolar mais seguro. Além disso, o projeto contribui 
para inspirar nas crianças a consciência de atitudes 
preventivas, fundamental para um futuro com 
mais qualidade de vida.
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educação infantil

Porta de entrada do Colégio São Francisco Xavier, os anos iniciais da Educação Infantil é uma aposta 
recente da instituição. Criada há quatro anos, a oferta de atendimento para crianças na faixa etária de dois e 
três anos para o Maternal tem sido uma opção para os pais de Ipatinga. O ingresso de alunos na Educação 
Infantil representa uma estratégia para reter alunos no CSFX para os anos seguintes. Com resultado 
positivo no número de vagas, a Educação Infantil teve o total de vagas preenchido em 2015 e 2016.

bolsas de estudo: benefício 
que faz a diferença 

O Programa de Bolsa Social / Filantropia da FSFX 
reforça o compromisso da instituição com a 
educação e o desenvolvimento regional. Seguindo os 
critérios para a filantropia da FSFX, 20% das receitas 
efetivamente recebidas pela instituição são revertidas 
em bolsas sociais. 

O benefício contempla estudantes, em sua maioria 
oriundos da rede pública, por meio de critérios 
socioeconômicos e bom desempenho desses 
alunos na escola, capacitando-os para vestibulares, 
concursos e processos seletivos por meio de um 
modelo de educação que é referência. 

Em 2015, o CSFX ampliou a oferta de bolsas de 
estudo para colaboradores da Fundação São 
Francisco Xavier e seus dependentes. Ao oportunizar 
as bolsas aos colaboradores, o Colégio ocupou vagas 
ociosas e gerou receita, além de assegurar uma 
ferramenta de valorização profissional. 

Com apoio da Usiminas, instituidora e principal 
cliente da FSFX, foi mantido o programa de bolsas 
de estudos para o Ensino Regular no Colégio. Os 
dependentes de colaboradores são beneficiados 
pelas empresas do Grupo Usiminas (Usina Ipatinga, 
Usiminas Mecânica, Unigal e Usiroll).

Bolsa 2014 2015
Usiminas 277 208
Usiminas Mecânica 20 15
FSFX 16 60
Filantropia 597 618
TOTAL 910 901

csFx técnico: novos cursos

O CSFX lançou os novos Cursos Técnicos em 
Edificações e Estética, complementando outros 
seis cursos que já eram oferecidos pela instituição. 
Algumas vagas de cada curso são reservadas para o 
Programa de Bolsas de Estudos. As aulas dos Cursos 
Técnicos acontecem na Unidade Horto do Colégio.

mais conhecimento

Cursos de curta duração direcionados à capacitação 
profissional tiveram destaque. No CSFX Técnico, 
foram oferecidos cursos de AutoCAd, Cuidador 
de Idosos, Instrumentação Cirúrgica e Qualidade 
em Coleta. Os cursos de curta duração objetivam 
o aperfeiçoamento profissional para novas 
oportunidades de crescimento no mercado de 
trabalho.

Processo civil
Em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas 
Gerais, o CSFX promoveu o curso “O novo código de 
Processo Civil e os cuidados na Prática Forense”.

cursos oferecidos pelo csFx técnico:

» Enfermagem

» Análises Clínicas

» Informática

» Administração

» Segurança do Trabalho

» Mecânica

» Edificações

» Estética
NOVOS

*Programas de Bolsas de Estudo (100%):  foi considerado todos os alunos que passam 
pelos Programas de Bolsa (inclusive os concluintes e/ou evadidos no ano em curso).
Filantropia / número de vagas: 2014: 476  / 2015: 426
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enem: 1º lugar na região do vale do aço

O CSFX dedica-se intensamente a desenvolver instrumentos capazes de preparar os seus alunos para uma das 
etapas mais decisivas de suas vidas: a escolha da carreira. Prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) tem sido uma missão do Colégio. Os resultados mostram que a instituição está no caminho certo. O novo 
ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) considera o resultado nas provas objetivas dos 30 melhores 
alunos de cada instituição. 

O novo critério adotado leva em consideração as particularidades da instituição de ensino, como o porte da 
escola. O CSFX alcançou o 1º lugar no Enem na região no Vale do Aço, observando os novos critérios do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A instituição de ensino da FSFX subiu 138 posições no 
ranking nacional e 30 no estadual. Os principais destaques do bom desempenho dos alunos do CSFX foram nas 
áreas de Linguagens e de Matemática.
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enem 1500
Um curso extra para intensificar a preparação dos 
alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio 
também contribui para os resultados positivos 
no ranking. O treinamento Enem 1500, realizado 
durante cinco meses, abrange todas as áreas do 
conhecimento. Ao responder 1.500 questões no 
formato das provas do Enem, os estudantes têm mais 
uma oportunidade de se familiarizarem com o Exame 
e desenvolverem melhor as suas habilidades.

Resultados: 

206 participantes - instituição 
com maior número de alunos 
participantes da região

736,65 pontos - média da nota 
dos 30 melhores alunos

836 pontos - média da 
nota desses alunos na prova 
de redação

Aprovação em vestibular

dos 206 alunos participantes 
do enem em 2014, 124 
(60,2%) foram aprovados em 
universidades públicas

Um aumento de 15,2%, em 
relação ao ano anterior
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mais qualidade com o sistema Poliedro

A parceria com o Sistema de Ensino Poliedro aperfeiçoou o Ensino Médio do CSFX e potencializou os bons 
resultados dos seus alunos. A rede Poliedro é referência nacional em aprovação em vestibulares, no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Instituto Militar de Engenharia (IME). 

O Colégio ampliou a parceria para todas as séries do Ensino Médio. Anteriormente, o sistema era adotado apenas 
no 3º Ano. A forma de ensino sólida da rede Poliedro garante o acesso dos alunos a material didático de excelente 
nível, além de todo suporte pedagógico aos educadores. 

destaques do csFx no simulado nacional Poliedro
Conheça o desempenho dos alunos do Colégio São Francisco Xavier no simulado das unidades parceiras 
da rede Poliedro, que contou com a participação de mais de 13 mil alunos.

Simulado Nacional Poliedro – 1ª série/Ensino Médio

Classificação CSFX Alunos CSFX entre os 10% melhores resultados (âmbito nacional)

Ciclo 1 (25/03/2015) 13º Lugar 26 alunos classificados 

Ciclo 2 (27/05/2015) 5º Lugar 38 alunos classificados 

Ciclo 3 (26/08/2015) 11º Lugar 31 alunos classificados 

Ciclo 4 (11/11/2015) 10º Lugar 28 alunos classificados 

Simulado Nacional Poliedro – 2ª série/Ensino Médio

Classificação CSFX Alunos CSFX entre os 10% melhores resultados (âmbito nacional)

Ciclo 1 (24/03/2015) 12º Lugar 30 alunos classificados 

Ciclo 2 (26/05/2015) 10º Lugar 40 alunos classificados 

Ciclo 3 (25/08/2015) 14º Lugar 34 alunos classificados 

Ciclo 4 10/11/2015) 11º Lugar 38 alunos classificados 

Simulado Nacional Poliedro – 3ª série/Ensino Médio-Pré-Vestibular

Classificação CSFX Alunos CSFX entre os 10% melhores resultados (âmbito nacional)

Ciclo 1 (29/03/2015) 11º Lugar 15 alunos classificados 

Ciclo 2 (17/05/2015) 36º Lugar 6 alunos classificados 

Ciclo 3 (21/06/2015) 10º Lugar 25 alunos classificados 

Ciclo 4 (23/08/2015) 40º Lugar 6 alunos classificados 

Ciclo 5 (04/10/2015) 17º Lugar 8 alunos classificados 
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avaliar +

Ferramenta criada com foco nas áreas de conhecimento do Enem, o Avaliar + está sendo implementado pelo 
CSFX, que contratou uma empresa para desenvolver o sistema em conjunto com a Assessoria Pedagógica e o 
setor de Tecnologia da Informação do Colégio. Em fase de aperfeiçoamento, o Avaliar + conta com avaliações 
online, aplicadas no laboratório de informática. Mais de 3.000 questões estão cadastradas, permitindo mensurar 
qual competência/habilidade do aluno precisa ser mais trabalhada para melhorar os resultados. 

A utilização do sistema online de avaliação e monitoramento facilita o processo de ensino e aprendizagem. 
O Avaliar + permite ao professor elaborar provas a partir do banco de questões, levando em consideração o 
nível, a área do conhecimento e o enfoque série/turma. O sistema emite um relatório de notas com análises 
das habilidades não alcançadas por turma, série e área, que servem para orientar os encaminhamentos para a 
melhoria do processo.

Parcerias com Puc minas e Feluma

Ser uma instituição que oferece desde a Educação Infantil aos Cursos de Extensão tem sido um dos diferenciais 
do Colégio São Francisco Xavier. Por isso, o CSFX renovou as parcerias com a Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas) e a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (Feluma), para oferta de cursos 
MBA e Pós-graduação.

polo credenciado pelo meC
Após auditoria do Ministério da Educação (MEC), em 2015, o CSFX foi credenciado como polo da PUC Minas 
para cursos de graduação na modalidade de Ensino à distância (EAd). durante cinco dias, o MEC avaliou toda a 
estrutura e organização do Colégio, concedendo-lhe o parecer favorável.
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Participação do csFx em olimpíadas nacionais e estaduais

Mais do que conquistar medalhas, a participação dos alunos do Colégio São Francisco Xavier nas 
Olimpíadas Nacionais e Estaduais representa uma oportunidade para aprimorar o aprendizado. O CSFX 
aposta nas Olimpíadas do Conhecimento como instrumentos capazes de desenvolver nos estudantes a 
competitividade sadia, a interação com a escola e o espírito de equipe.

olimPÍada de matemÁtica Poliedro
» 24 alunos classificados para a 2ª fase

mostra brasileira de lançamento 
de FoGuetes (mobfog)
Pela primeira vez, três alunos foram 
classificados para a final. A equipe foi 
premiada com:
» 1 medalha de bronze 

olimPÍada brasileira de astronomia 
e astronÁutica (oba)
» 182 alunos participantes e 12 alunos 

pré-selecionados para as olimpíadas 
internacionais

» 8 medalhas de ouro
» 10 medalhas de prata
» 19 medalhas de bronze

olimPÍada brasileira de QuÍmica (obQ)
» Pela primeira vez, dois alunos participaram 

da Fase III (final) 

olimPÍada brasileira de QuÍmica 
Júnior (obQjr)
» 1 medalha de bronze 
» 1 menção honrosa

2ª etaPa da olimPÍada brasileira 
de matemÁtica
» Nível 3 - Ensino Médio: 15 alunos
» Nível 2 - Ensino Fundamental II: 12 alunos
 
olimPÍada mineira de QuÍmica
» 12 alunos participantes da final 

olimPÍada brasileira virtual 
de QuÍmica
» 4 alunos classificados para a final 

de Minas Gerais 

olimPÍada nacional brasileira 
de HistÓria (onbH)
» Medalha de Prata
» Além de ser a segunda melhor equipe do 

Brasil, uma das três equipes participantes 
(com três alunos cada) foi classificada como 
a melhor de Minas Gerais

olimPÍada brasileira de FÍsica (obF)
» 44 alunos participantes da segunda fase 

e 9 na fase final 

olimPÍada de robÓtica
» 8 alunos representando o CSFX na prática 

(construção de robôs) 
» Medalha de bronze e prata na prova escrita 
» Medalha de ouro como 

Melhor Equipe Estreante

190 alunos classificados em diversas etapas

Veja como foi a atuação dos estudantes do CSFX 
nas olimpíadas realizadas em 2015:
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informatização do sistema de intenção de matrícula

O processo de matrícula e o trabalho realizado na Secretaria e Tesouraria do CSFX passaram por uma 
importante mudança em 2015. A Fundação São Francisco Xavier implantou o Sistema de Intenção de 
Matrícula. A informatização do processo gerou mais praticidade e agilidade para clientes e profissionais 
responsáveis pela função.

Anteriormente, o serviço era todo realizado manualmente, por meio de formulário, e o pagamento da 
taxa precisava ser feito na sede do Colégio. Com o sistema informatizado, tanto as inscrições quanto 
a geração dos boletos acontecem por meio do site da instituição. A novidade assegurou muito mais 
segurança ao processo.

intervenções nos espaços físicos 
[g4-13]

Seja na auditoria para manutenção da certificação 
ISO 9001 ou na visita técnica do MEC para credenciar 
o CSFX como polo da PUC Minas para Educação 
à distância, a estrutura do Colégio aparece como 
um de seus destaques. Para assegurar as boas 
condições desses espaços, a Fundação São 
Francisco Xavier promoveu uma série de reformas ao 
longo de 2015, além de adquirir novos equipamentos. 
Conheça as principais intervenções realizadas.

Reforma da praça próxima ao Campo de Futebol do CSFX

Reforma dos telhados, com substituição de telhas de amianto 
por telhas de zinco (ala A – salas 1 a 7, ala B – salas 25 a 27, 
laboratório de informática, refeitório e CDP)

Construção de pista oficial de atletismo (100 metros)

Aquisição de novo mobiliário para a biblioteca e para o laboratório 
de informática do CSFX

Aquisição de autoclave para o laboratório de análises clínicas do 
CSFX Técnico

Implantação do laboratório de estética do CSFX Técnico

Reforma da sala de reuniões do CSFX, com ampliação da 
capacidade para reunião com professores

Aquisição de mobiliário para a sala dos professores da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I

Aquisição de novas catracas de recepção dos alunos nas portarias 
da Unidade Cariru
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“O nosso compromisso, hoje e 
sempre, é com uma educação que 
vise o desenvolvimento global do ser 
humano. Por isso, não só inserimos os 
educandos no mundo do conhecimento, 
mas também promovemos o seu 
crescimento como cidadãos, futuros 
homens de bem na sociedade.”

Solange Liége dos Santos Prado,
Diretora do CSFX

csFx integral 

Aprender a ser. Aprender a fazer. Aprender a 
conhecer. Aprender a conviver. Os quatro pilares da 
Educação alicerçam a opção de acompanhamento 
pedagógico oferecida no Colégio São Francisco 
Xavier. A Educação Integral do CSFX estimula o 
conhecimento por meio de estudo orientado no 
extraturno escolar, com atividades lúdicas, esportivas, 
culturais e de lazer. 

O CSFX Integral organiza práticas de estudos 
acompanhados por professores especializados ou 
monitores, que auxiliam nas tarefas, trabalhos e 
outras atividades. A modalidade de ensino contempla 
os alunos do Maternal ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental.

Projeto Profissões

Apresentar às crianças cenários urbanos onde os mais diferentes profissionais atuam diariamente. Esse é um dos 
propósitos do Projeto Profissões, que, em novembro de 2015, levou cerca de 70 alunos do 1º período da Educação 
Infantil do CSFX para uma visita ao Hospital Márcio Cunha. Os estudantes conheceram um pouco da rotina 
dos médicos e o papel da medicina em nossa sociedade. O Projeto Profissões propõe despertar nas crianças a 
consciência sobre aspectos da cidadania, o respeito aos profissionais e a vivência da urbanidade. 

53 anos de história

Na semana em que completou 53 anos, 
em junho de 2015, o Colégio São Francisco 
Xavier realizou uma exposição de resgate 
de sua história e dos antigos equipamentos 
utilizados nas escolas. Ao revelar o passado 
por meio de objetos como mimeógrafos, 
cadernetas, máquinas de escrever e quadro 
negro, o CSFX aguçou a curiosidade das 
crianças e jovens, além de despertar a 
nostalgia nos pais.

A exposição reuniu fotografias, documentos, 
materiais de escritório e uniformes para 
narrar a história da instituição. Entre os 
objetos que chamaram mais atenção 
estão um reglete (usado na escrita manual 
para cegos) e as cadernetas com notas e 
presenças diárias dos antigos alunos. A 
colaboração das famílias dos alunos ajudou a 
tornar o projeto mais interativo e interessante.
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escola de línguas

O Colégio São Francisco Xavier deu prosseguimento à parceria com a Greenwich Schools, escola de 
inglês e espanhol de Belo Horizonte reconhecida como centro de preparação e aplicação de testes 
internacionais da Universidade de Cambridge. A Escola de Línguas, fruto dessa parceria, é direcionada 
aos alunos e comunidade. 

escolas de esportes

Judô, dança/balé, futsal e futebol society 
integram as atividades físicas e recreativas 
da Escola de Esportes, projeto do CSFX. A 
prática esportiva no Colégio tem a supervisão 
de profissionais com embasamento teórico 
e objetivam a promoção da qualidade 
de vida e saúde dos alunos, além do 
desenvolvimento de suas potencialidades 
e competências físicas. O esporte ainda 
contribui para estimular a criatividade, a ética, 
a socialização e a liderança nas crianças e 
nos adolescentes.

coleta seletiva

O CSFX acredita que transformar o futuro começa 
por ações conscientes no presente. A educação tem 
o papel de propor reflexões e atitudes para além da 
escrita e leitura. Por isso, o Colégio realiza projetos 
com os seus alunos para estimular a reflexão sobre 
importantes temas. Um deles, ligado às questões 
ambientais, tem apresentado importantes avanços, 
desde a concepção até o resultado final: a Coleta 
Seletiva do CSFX.

O projeto vem reduzindo o volume de materiais que 
seriam destinados ao aterro sanitário, contribuindo 
para a preservação dos recursos naturais e gerando 
renda aos integrantes da Associação dos Catadores 
de Materiais Recicláveis do Vale do Aço (Amavale). 

Construção de um galpão para receber o lixo 
reciclável. Na estrutura do espaço foram usados 
materiais reaproveitados, valorizando a arquitetura 
sustentável

Para tornar o projeto mais econômico, o Colégio 
instalou apenas dois tipos de lixeira em vários pontos 
da escola (para lixo úmido e lixo seco)

A divulgação foi feita com a afixação de cartazes 
em locais de maior circulação de pessoas, evitando, 
assim, gerar resíduos com panfletos ou folders

O projeto inclui ações de conscientização e 
participação de alunos, colaboradores e corpo 
docente

A parceria com a Amavale gera renda para 
26 associados e para outros 30 catadores
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resíduos
O projeto desenvolvido no CSFX reduziu a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário.

Campanha do Meio Ambiente

além da coleta seletiva, outra importante iniciativa para a preservação do meio 
ambiente reuniu alunos do CSFX para o plantio de árvores no espaço do Colégio. 
o evento aconteceu em comemoração ao dia Mundial do Meio ambiente, dentro 
da programação da Fundação São Francisco Xavier

2014 2015

Destinação Quantidade Valor Quantidade Valor

Vital (aterro sanitário) 40,67 toneladas R$ 14.722,22 36,13 toneladas R$ 14.332,35

Translouzada (entulho de obras) 74 caçambas R$ 8.800,00 62 caçambas R$ 7.440,00

Total R$ 23.522,22 R$ 21.772,35

Resíduo por pessoa CSFX/ano 
(alunos + colaboradores) 17,49 kg 16,18 kg
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eventos e ações sociais

Principais realizações e participações do CSFX em eventos institucionais e de apoio e prestação de serviços à 
comunidade.

equipe premiada

A equipe de pedagogas da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I teve um 
projeto premiado pelo Programa “Práticas e 
Ideias que Transformam”, da Fundação São 
Francisco Xavier. A iniciativa reconhecida 
foi o “divercreio”, recreio monitorado para 
segurança das crianças.

Partilha de Páscoa

Piquenique Literário 

Campanha do Agasalho da FSFX

Participação no Projeto Xerimbabo

Festa Junina Solidária

Circuito Vale do Aço de Judô

Feira Técnica do CSFX Técnico

Aulas do curso de Enfermagem, em 
parceria com o Samu de Ipatinga

Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher 

Corrida Viva+Ipatinga (Usiminas) 

Dia da Saúde 

Campanha de Higienização 
das Mãos

Caminhada pela Cidadania do 
Portador de Sofrimento Mental 

Campanha de Vacinação contra Gripe 

Dia Mundial da Luta 
Contra o Tabagismo 

Saúde na Escola (Escola Municipal 
Hugo Duarte Coutinho) 

Grupo de Apoio às Gestantes 

Grupo de Orientação aos Pais

Expo Usipa 

Projeto Cidadania 
(Shopping Vale do Aço) 

Outubro Rosa e Novembro Azul

Festa da Família (Creche 
Rosa de Sarom) 

Dia Mundial de Luta contra a Aids 

Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Sipat) 

Ação Social na Apae 
de Ipatinga  

Gincana Solidária

Projeto Jovens Lideranças do Bem
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6.5 SEGURANçA dO 
 TRABALHO, SAúDE  
 CUPACIONAL 
 E MEIO AMBIENTE
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Valorizar a vida e mediar a interação das empresas e seus empregados com o meio ambiente, mantendo o 
foco no desenvolvimento, na segurança e na sustentabilidade. Em nome desses compromissos, a Fundação 
São Francisco Xavier conta com a Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, 
regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em sua área de atuação, a unidade presta serviços especializados em segurança, saúde, higiene ocupacional 
e meio ambiente para empresas em diferentes regiões do país, além de desenvolver práticas seguras e de 
promoção da saúde e bem-estar aos colaboradores das demais unidades de negócio da FSFX. 

Entre suas principais atividades estão as iniciativas de prevenção de acidentes e a estrutura disponibilizada pela 
Fundação nas empresas para o atendimento dos empregados, monitoramento de riscos e treinamentos. 
A qualidade dos procedimentos é validada pela manutenção da certificação da OHSAS 18001, que estabelece os 
requisitos para gestão da saúde e segurança ocupacional.

caMinho seguro Par a 
o de senVolViMento

Mais de 84 mil vidas atendidas pela 
Unidade em 2015, um crescimento 
de 45,2% em relação ao ano de 2014

Número de vidas sob gestão 2015

Ipatinga   5.188

Cubatão   1.292

Vidas Atendidas - Vale do Aço 49.155

Vidas Atendidas - demais localidades 28.439

Total 84.074

Belo Horizonte

Betim

Ipatinga

Itatiaiuçu 

Pouso Alegre

Santa Luzia

Timóteo

Bom Sucesso
Cubatão
Guarulhos
Taubaté

Porto Alegre

Vitória

Suape

localização das unidades 
de segurança do trabalho, 
saúde ocupacional 
e meio ambiente

MG

PE

ES

SP

RS
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Consultas médICas
» Admissional
» Demissional
» Mudança de função
» Retorno ao trabalho
» Periódico

ExamEs oCupaCIonaIs ComplEmEntaREs
» Audiometria
» Espirometria
» Acuidade visual
» Eletroencefalograma
» Eletrocardiograma
» Raios-X
» Exames Laboratoriais
» Avaliações Psicológicas
» Consultas com médicos especialistas

GEstão dE vaCInação
» Controle de vacinas para varicela, hepatite 

A (infantil/adulto), hepatite B (adulto), 
hepatite AB conjugada, gripe

doCumEntação lEGal
» Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO)
» Programa de Conservação Auditiva (PCA)
» Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde (PGRSS)
» Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)
» Acompanhamento de afastados do INSS
» Acompanhamento de acidentados do 

trabalho e perícias trabalhistas
» Emissão de Comunicação de 

Acidente do Trabalho (CAT)
» Campanhas educativas

EstRutuRa ComplEta
» Recepção ampla e confortável
» Consultórios médicos
» Salas de avaliação de acuidade visual, 

audiometria, espirometria, coleta, raios-X, 
eletroencefalograma, eletrocardiograma

atEndImEnto pRé-HospItalaR
» Serviços de resgate com fornecimento 

de veículo de resgate (opcional)

serviços da Unidade de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio Ambiente

novos contratos

HIGIEnE oCupaCIonal
» Realização de avaliações ambientais dos 

agentes químicos, físicos e biológicos
» Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA)
» Programa de Proteção Respiratória (PPR)
» Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
» Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT)
» Laudo Técnico das Condições 

Ambientais de Trabalho (LTCAT)
» Elaboração de Laudo Técnico de 

Periculosidade e Insalubridade
» Análise Ergonômica das funções setoriais
» Laudo Ergonômico para atendimento 

ao Ministério do Trabalho

sEGuRança do tRabalHo
» Assessoria em Segurança do Trabalho com 

fornecimento de mão de obra especializada
» Análise de Risco da Tarefa (ART)
» Campanhas Educativas
» Plano de Assessoria em Segurança
» Estudos dos postos de trabalho e 

controle dos agentes agressivos
» Emissão de Perfil Profissiográfico 

Previdenciário (PPP)
» Especificação de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI)
» Inspeção de Segurança
» Análise de Acidente de Trabalho

CEntRo dE tREInamEntos
A sede da Superintendência de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, no bairro Bom 
Retiro, possui um moderno Centro de Treinamento 
com cinco salas climatizadas, que foi reformado e 
ampliado em 2015. Os treinamentos são realizados 
por profissionais experientes e qualificados. 

Principais treinamentos:
» NR 10
» GTB
» Riscos Elétricos
» PPR
» NR 20
» Supervisão Ativa
» NR 33, NR 32 e NR 35
» Brigada de Incêndio 
» Programa de Conservação Auditiva (PCA)
» Cipa

Setor Número de contratos/empresas Incremento nº de vidas

Saúde Ocupacional 14 7.411

Saúde e Higiene Ocupacional 7 167

Levantamento Ambiental 41 2.809

Segurança do Trabalho 4 5.308
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contrato para serviços de 
testes toxicológicos

Antecipando o cumprimento à Lei Federal 
13.103, que dispõe sobre o exercício da 
função de motoristas e prevê a exigência de 
testes toxicológicos pelas empresas, a FSFX 
criou um novo serviço. Trata-se dos exames 
toxicológicos realizados por uma equipe que 
recolhe material para os testes e encaminha 
os resultados para os profissionais da Saúde 
Ocupacional. 

A medida, que faz parte do Programa de 
Prevenção do Uso de álcool e drogas, foi 
implementada na Mineração Usiminas, 
em Itatiaiuçu, e tem foco da segurança do 
trabalho. O serviço entra no portfólio da FSFX 
a partir de 2016.

contrato para treinamentos de 
segurança

Uma das novidades implementadas na Usina 
em Cubatão, em 2015, permite o treinamento 
dos empregados próprios sobre assuntos 
relacionados à segurança do trabalho. A capacitação 
periódica aborda, entre outros temas, as normas 
regulamentadoras. O treinamento é feito por um 
técnico em segurança do trabalho, com apoio de um 
assistente administrativo.

contratos para análises 
ergonômicas

A larga experiência da Fundação São Francisco Xavier 
em análises ergonômicas credenciou a instituição 
a ofertar esse serviço para empresas externas. A 
Consultoria em Ergonomia da FSFX tem resultados 
na melhoria da qualidade de vida do trabalhador e 
na produtividade da empresa, evitando afastamento 
e reposição de mão de obra. Em 2015, teve início o 
contrato com a Usiminas Mecânica na área da Vale, 
em Itabira, com a ampliação da equipe ergonômica.

serviço de bombeiro civil

Buscando a prevenção contínua e a preservação da 
vida de clientes e colaboradores, a FSFX oferece às 
suas unidades e empresas do mercado o Serviço 
de Bombeiro Civil. Voltado a promover capacitações 
e adequações das instituições às legislação 
vigentes, envolveu, em 2015, a contratação de novos 
profissionais e a realização de simulados.

Três bombeiros civis foram contratados e outros três 
capacitados em atendimento à Lei Federal 11.901, 
que regulamenta a profissão de bombeiro, e à Lei 
Municipal 3.368, que estabelece as regras para locais 
de grande fluxo, como o Hospital Márcio Cunha.

Em novembro, a FSFX assumiu o serviço de 
bombeiros da Usiminas em Cubatão, tendo à 
disposição um efetivo de 32 bombeiros.
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um novo serviço posto à disposição do mercado
Ao longo de 2015, a FSFX estruturou o Serviço de 
Bombeiro Civil para, a partir de 2016, oferecê-lo ao 
mercado. A Fundação possui todos os recursos 
para capacitar e adequar empresas e instituições 
de todo país às legislações vigentes, que zelam pela 
segurança de seus empregados e clientes.

Inspeções em bombas de incêndio, portas corta-
fogo, sinalizações e saídas de emergência

Inspeções dos mais de 900 extintores, 
além de hidrantes, alarmes de incêndio 
e iluminação de emergência

Acompanhamento de atividades em áreas 
de Espaços Confinados e em Altura

Atendimento a situações de sinistros 
relacionados a desastres naturais (chuvas)

Atendimentos de Urgência e Emergência 
(Primeiros Socorros)

Captura de animais peçonhentos, abelhas 
e extermínio de marimbondos

Acompanhamento preventivo de pousos e 
decolagens de aeronaves no Heliponto HMC I

Treinamentos para formação e 
reciclagem de brigadistas

Realização de Simulados de Incêndio, Resgate 
em Espaços Confinados e Trabalho em Altura

Atuação direta na Prevenção e combate a sinistros

simulados de incêndio: equipes comprometidas 

Para evitar incêndios, a FSFX adota uma série de cuidados, como a ronda 24 horas para identificar possíveis 
riscos e as inspeções nos equipamentos de segurança. Mas essas ações só têm eficácia se toda a equipe estiver 
sintonizada ao Plano de Resposta à Emergência Contra Incêndio. Por isso, a FSFX investe nos treinamentos e em 
simulados, que permitem mensurar o tempo, a atuação dos colaboradores e a estrutura das unidades.

Os exercícios de simulado de incêndio e evacuação de pessoal nas unidades do Hospital, seguindo o check list 
do Plano de Resposta, foram bem aceitos pelos colaboradores e mostraram uma ótima participação dos setores. 
Os grupos demonstraram engajamento e comprometimento com as normas estabelecidas. A efetividade do 
treinamento e a participação dos setores são analisadas pelo Setor de Segurança do Trabalho. Os colaboradores 
da assistência passam por quatro simulados por ano, e os colaboradores administrativos fazem no mínimo um.

522 exercícios, com a participação de 5.897 colaboradores

Notas superiores a 80% de aproveitamento
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simulados nas unidades do Hmc
Na realização dos treinamentos Fire drill, simulados 
para evacuação de pessoal das duas unidades do 
Hospital Márcio Cunha, a instituição comunica a 
comunidade e a Polícia a fim de que os eventos não 
comprometam a segurança das pessoas do entorno. 
Participam da ação colaboradores, brigadistas de 
incêndio, equipe de resgate e profissionais do Corpo 
de Bombeiros Civil da Usiminas.

unidade i
» 100 participantes
» Simulação de incêndio em um arquivo do prédio 

administrativo 1
» Tempo de evacuação: 6 minutos
» Tempo total (do início ao fim do simulado): 

36 minutos

unidade ii
» 60 participantes
» Simulação de incêndio no setor de Nutrição
» Tempo de evacuação: 2 minutos
» Tempo total (do início ao fim do simulado): 

13 minutos

simulados de derramamento 
de produtos químicos

A preocupação em manter as equipes preparadas 
para eventuais situações de emergência tem outros 
objetivos, além de preservar a integridade física dos 
colaboradores e evitar perdas materiais. Alguns 
riscos podem causar danos ao meio ambiente, como 
o derramamento de produtos químicos. Para integrar 
e preparar as equipes, a instituição realizou, em 2015, 
simulados de derramamento desses produtos em 
áreas como o almoxarifado e laboratório.

O treinamento simulou o derramamento com 
utilização do kit de contenção de produtos perigosos 
e resgate das vítimas com utilização do chuveiro 
lava-olhos e chuveiro de emergência. As áreas 
de internação, centro cirúrgico, manutenção, 
laboratório, farmácia e almoxarifado, entre outras, 
receberam kits de contenção para derramamento 
de produtos perigosos. Nesses locais, foram 
divulgadas informações sobre segurança e fichas de 
derramamento. 

ampliação dos serviços em 
cubatão: nova unidade [g4-13]

Para fortalecer o trabalho de prevenção de acidentes 
e promoção da saúde, a FSFX inaugurou a nova 
Unidade de Saúde Ocupacional em Cubatão. Após 
uma ampla reforma no antigo refeitório dentro 
da Usina, o setor abriga uma equipe formada 
por médicos, enfermeira, técnico em radiologia e 
assistente administrativo, que garante o fluxo de 
consultas e exames para mudanças de função 
e periódicos, demissionais, entregas de licenças 
médicas e raios-X. A Unidade abrange 20 salas e 
consultórios em uma área de 500 m².

1.120 colaboradores em 108 simulados

1.402 colaboradores em 124 simulados

1.668 colaboradores em 143 simulados

1.402 colaboradores em 124 simulados

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

4º ciclo

Cerca de 1.200 colaboradores 
treinados em simulados de 
incêndio (média de 120 simulados 
a cada ciclo de dois meses)
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atuação da FsFx na 
soluções usiminas

A equipe de Saúde Ocupacional da FSFX promove 
iniciativas de prevenção de doenças, promoção da 
saúde, orientações para melhoria da qualidade de 
vida e segurança, entre outras ações, na Soluções 
Usiminas. A empresa é composta por unidades nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo 
e Rio Grande do Sul. E nesses locais, conta com 
equipes de profissionais de Saúde Ocupacional. 
Palestras educativas e workshops completam os 
serviços, abordando temas como drogas e doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu, a FSFX 
presta atendimento pré-hospitalar móvel. Para 
tanto, conta com uma unidade básica de resgate 
com atendimento integral e equipe composta por 
11 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e motoristas-socorristas.

resgate
Além da Mineração Usiminas, o atendimento de 
resgate acontece na Usiminas em Ipatinga e Cubatão. 
O serviço inclui suporte para o primeiro socorro e 
encaminhamento externo às instituições de saúde 
de referência, quando for necessário. A Aperam, em 
Timóteo, é outra empresa que tem contrato com a 
FSFX para resgate.

mudanças [g4-13]

As atividades na Soluções Usiminas, em Campo 
Limpo Paulista (SP), foram encerradas em 2015. 
Paralelamente, a FSFX aumentou o escopo do 
contrato com a empresa na planta de Suape 
(PE), incluindo mais um médico e um técnico em 
enfermagem.

contrato renovado e 
bom desempenho

Em razão da nota máxima nas avaliações, 
a FSFX teve seu contrato renovado com 
a petrolífera por mais dois anos. dois 
assistentes sociais e um técnico em 
enfermagem foram contratados. Ainda como 
resultado, a Fundação pode ampliar seu 
escopo do contrato e poderá fazer parte de 
licitação para levantamento ambiental.

A FSFX foi a única empresa 
avaliada como prestadora de 
serviços de excelência na avaliação 
Padrão de Desempenho da refinaria 
Gabriel Passos, da Petrobras, em 
Betim. A Fundação manteve o nível 
de excelência de 100% pelo terceiro 
ano consecutivo. 
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Índice de consecução de periódico

A FSFX concluiu 100% 
dos periódicos previstos 
em 2015

O comprometimento com a promoção da saúde e da qualidade de vida nas empresas em que a Fundação atua 
é permanente. As instituições têm como retorno o aumento da produtividade, além de notarem a melhoria do 
rendimento, convívio e bem-estar de seus empregados.

A atuação dos profissionais da FSFX na efetivação da Saúde Ocupacional inclui campanhas educativas e de 
controle da vacinação, avaliações ergonômicas, exames clínicos e complementares, elaboração de programas, 
ginástica laboral, acompanhamento psicológico e atendimento pré-hospitalar (resgate).

Periódicos 

Fundamentais para avaliar a saúde dos empregados e colaboradores, os periódicos permitem ações estratégicas 
a partir de cada caso. dependendo do resultado da avaliação, o empregado ou colaborador é encaminhado para 
os grupos de promoção da saúde do programa Atitude Rima com Saúde, da Usisaúde. São eles:

saúde ocuPacional

Projeto Superar coletivo: em casos de licença médica 
por qualquer segmento osteomuscular (CID M)

Projeto Superar individual: colaborador com 
queixa de dor na coluna, mesmo sem ter 
apresentado licença médica por esse motivo

Projeto Equilibrar: destinado aos colaboradores 
que apresentam IMC > 30

Projeto Buscar: aos colaboradores com licença médica 
por transtornos mentais e comportamentais (CID F)

Projeto Inspirar: encaminhamento e acompanhamento 
para colaboradores que desejam abandonar o tabagismo
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medidas para a redução de dias Perdidos

A fim de reduzir o absenteísmo, a Medicina Ocupacional da FSFX envia, semanalmente, o relatório de licenças 
médicas e dias perdidos aos gestores. Assim, é possível acompanhar e programar ações precocemente. 
Para permitir um relatório mais detalhado, com a evolução de cada gerência, foi criado o “Radar”, que fornece 
informações prévias para o gestor planejar estratégias de melhoraria do indicador até o final de cada mês.

A análise ergonômica dos cargos com maior número de dias perdidos resultou em mudanças no ambiente físico, 
nas máquinas e nos equipamentos dos colaboradores. Nos cargos da Gerência de Nutrição (auxiliares de cozinha 
e copeiro) e Gerência de Higienização (auxiliares de higienização) foram realizadas essas intervenções, bem como 
o treinamento dos colaboradores.

Nos setores com maior impacto, a Medicina Ocupacional implantou a ginástica laboral (Programa de Atividade 
Física e Qualidade de Vida), o atendimento de psicologia individual e em grupo nos setores com dias perdidos por 
CId F e aprimorou projetos de promoção da saúde. O Programa de Trabalho Restrito (PTR) acumulou, em 2015, 
1.169 dias perdidos, indicando o remanejamento de colaboradores ou ajustamento em suas atividades para evitar 
a licença médica.

Identificar os perigos, avaliar os riscos e garantir a segurança para preservar vidas são alguns dos conceitos 
potencializados pela FSFX e realizados pela Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente.

Além dos treinamentos, que incluem os simulados de incêndios e campanhas educativas, a FSFX atua com 
um plano de trabalho diferenciado, de acordo com as especificidades de cada setor ou empresa. Sua atuação é 
desenvolvida dentro dos requisitos legais e específicos, mantendo uma atenção permanente, desde o uso dos 
EPIs às inspeções de seguranças e auditorias.

A FSFX atingiu sua meta per 
capita (4 dias) de absenteísmo 
em 2015. O resultado 
acumulado foi de 3,62 dias

“Investir em Saúde Ocupacional é 
investir no cuidado e no bem-estar do 
colaborador das empresas, preservando a 
sua integridade física e qualidade de vida.”

Amália Lage Leão,
superintendente de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente

segur ança do tr abalho 
e higiene ocuPacional
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Na área da Higiene Ocupacional, a FSFX 
executa estudos de postos de trabalho e 
controle dos agentes agressivos, programas 
de gestão ergonômica, acompanhamento 
de perícias, elaboração de laudos de 
periculosidade e insalubridade, entre outras 
iniciativas de promoção do bem-estar do 
colaborador.

indicador de acidentes: 
redução de ocorrências

O esforço contínuo da equipe de Segurança do 
Trabalho e as ações de promoção da saúde (ginástica 
laboral, análises ergonômicas e avaliação dos postos 
de trabalho, têm evitado ocorrências de acidentes. 
Entre as medidas que colaboraram com esse 
resultado, está a intensificação das ações preventivas 
em parceria com as empresas contratadas e a 
Usiminas.

Sipat: reflexão e conscientização

Uma semana marcada por reflexões sobre a 
segurança, a importância do uso dos EPIs e a 
percepção dos riscos, incentivando os colaboradores 
a estarem atentos no ambiente de trabalho e no 
trajeto entre a sua casa e a instituição. Para estimular 
a participação efetiva e o envolvimento de todos nos 
temas discutidos na Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho (Sipat), houve sorteio de 
brindes, apresentações culturais e uma programação 
diversificada. 

A Sipat 2015, realizada em todas as unidades 
da FSFX, contou com palestras sobre trânsito; 
blitz educativa sobre o uso da faixa de pedestres; 
intervenções nas áreas com o projeto “Você tem dez 
segundos?”, contendo perguntas sobre segurança 
e o PGRSS; além do teatro da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) e atividades físicas. O 
espetáculo “Se pode acontecer... deve-se prevenir”, 
com o grupo de teatro Santinhas do Pau Oco, 
encerrou a Sipat 2015.

Ginástica laboral na FsFx

Em 2015, a Fundação implantou o serviço de ginástica 
laboral com a presença de um educador físico para 
colaboradores em setores de Nutrição, Processamento 
de Roupas e Relacionamento com Clientes do HMC. 
A proposta é ampliar o trabalho para demais áreas e 
unidades da FSFX.

Percentual de redução de 
acidentes (em relação a 2014)

acidentes sem Perda de Tempo (sPT)

acidentes com Perda de Tempo (cPT)

com empregados das empresas 
contratadas que atuam 
na área da Usiminas

10%

50%

10%
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Safety Day

Um dia especial dedicado à segurança. 
Assim foi o Safety Day, evento realizado pelo 
segundo ano consecutivo para as empresas 
terceiras na Usina de Ipatinga. O Safety Day 
promove a cultura da segurança por meio 
de auditorias, palestras e outras formas 
de conscientização. Em 2015, 42 técnicos 
de segurança da Usina participaram da 
atividade.

Por um trânsito mais seguro

Em parceria com a Usiminas, a FSFX envolveu 
pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em 
mais uma edição de sua campanha de trânsito. 
A abordagem contemplou o público de maneira 
geral, com atenção especial aos colaboradores 
da Usiminas. Com o tema “Vá e volte do trabalho 
com segurança – Por um trânsito mais seguro”, a 
campanha enfocou a importância do comportamento 
seguro no trajeto casa/trabalho.

aquisição de medidor de vibração

A Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente adquiriu um medidor 
de vibração, aparelho que avalia o risco físico de 
determinadas atividades que envolvem vibração 
de corpo inteiro e mãos/braços. Antes da aquisição, 
a atividade era terceirizada. O equipamento permite 
à FSFX ampliar o escopo de serviços da 
Higiene Ocupacional.

Comissão de Segurança à Vida e Ambiente

Comissão de Gestão de Obras

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)

Comissão Gestora Multidisciplinar para 
Gerenciamento do Plano de Prevenção de Riscos 
de Acidentes com Materiais Perfurocortantes

Comissão de Gerenciamento de Riscos, 
Comitê de Radioproteção

Comissão do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviço de Saúde

Política de segurança e 
participação em comissões

A Política de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente da Fundação segue alinhada 
ao seu Código de Conduta, buscando a 
valorização da vida, a atenção à saúde e 
segurança, a preservação do patrimônio 
físico da FSFX e a prevenção à degradação 
do meio ambiente.

Para cumprir com esses objetivos e atuar 
socialmente com sustentabilidade, a 
instituição conta com o trabalho ativo das 
comissões relacionadas à Superintendência 
de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente. São elas:

supervisão ativa

Apostando nos supervisores como peças-chave 
para o sucesso de uma equipe, a Fundação São 
Francisco Xavier promove treinamentos e dinâmicas 
com esse grupo. A proposta visa otimizar a visão 
dos supervisores sobre os riscos nas suas áreas, 
como forma de prevenir acidentes, possibilitando 
mais segurança aos empregados. O treinamento de 
Supervisão Ativa é realizado há quatro anos.
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Meio aMbiente [g 4 -en2 3 |  g 4 -en25 ]

destinação de resíduos

Cumprindo seu papel socioambiental, a Fundação aplica o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), seguindo as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Ao invés de serem encaminhados como resíduos 
ao aterro sanitário, estes materiais, gerados em grandes quantidades na instituição, são repassados por 
valores simbólicos aos colaboradores que fazem a reutilização do material. 

Balanço do descarte correto de resíduos

71,71 toneladas de resíduos perigosos encaminhados para incineração 
(7,89 toneladas de resíduos químicos e 63,82 toneladas de resíduos infectantes)

1.078,20 toneladas de resíduos comuns destinados ao aterro sanitário

127 toneladas de resíduos recicláveis encaminhados para reciclagem (73,5 toneladas 
de papel e papelão; 21,78 toneladas de plástico e 31,71 de sucata metálica e eletrônica)

750 itens vendidos para reutilização
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conscientização

Em 2015, a Fundação renovou a campanha do PGRSS para manter os colaboradores integrados e 
informados sobre as formas de descarte adequado dos resíduos. As orientações chamam a atenção 
para a responsabilidade ambiental e para comportamentos fundamentais a fim de manter o alto padrão 
de higiene e limpeza da instituição. Realizada nos meses de outubro e novembro, a campanha teve como 
peças principais cartilhas e cartazes.

semana do meio ambiente

“Tão valioso quanto cada gota é a ação de cada 
um”. Com esse tema, a FSFX realizou, em junho, a 
Semana do Meio Ambiente, tendo como fio condutor 
a conscientização para o racionamento de água. Foi 
promovido um concurso de fotografias de acordo 
com o tema e oficinas sobre arterapia para incentivar 
a reciclagem. No Colégio São Francisco Xavier 
houve apresentações artísticas dos alunos, plantio 
de árvores e distribuição de mudas para alunos do 
Ensino Infantil.

Água vale ouro

No mês em que o mundo celebra o dia da água 
(22 de março), o trabalho de conscientização foi 
direcionado aos alunos do Colégio São Francisco 
Xavier. As turmas do Ensino Fundamental I 
participaram de atividades multidisciplinares da 
campanha “água vale ouro”. Murais, espetáculos 
teatrais e um musical, produzidos pelos alunos, 
que se tornaram Protetores da água e do Meio 
Ambiente, movimentaram a programação. O 
evento ressaltou a importância de se economizar 
água, não só em épocas de racionamento, mas 
constantemente, evidenciando o comprometimento 
com as questões ambientais.

Preservando os 
recursos hídricos

Comprometida com medidas sustentáveis, 
a Fundação reforçou ações para evitar o 
desperdício da água. Para otimizar o consumo 
dos recursos hídricos, os projetos de obras e 
reformas realizados em 2015 viabilizaram a 
instalação de descargas econômicas com dois 
acionamentos nos banheiros.

Preocupada com a crise hídrica no Sudeste e 
Nordeste do país, a FSFX também desenvolveu 
ações que promovem a economia de energia 
elétrica. O aquecimento da água dos chuveiros 
de apartamentos e enfermarias da Unidade I do 
HMC passou a ser realizado por meio do sistema 
boiler a vapor, sendo alimentado por vapor gerado 
na Usiminas.

Para reduzir o consumo mensal de água, houve 
mudança no sistema de irrigação dos gramados 
para a cada 15 dias, e a molhagem dos arranjos 
ornamentais, que era diário, de acordo com as 
particularidades de cada planta.

resultado das ações para consumo consciente

Média de consumo mensal de água

2014: 14.000 m³
2015: 12.730 m³
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mais verde

do viveiro de mudas mantido pela FSFX, localizado 
no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, saem as espécies 
que são utilizadas nos projetos paisagísticos e 
na manutenção de jardins. As mudas de árvores, 
que recebem os primeiros cuidados no viveiro, 
integram as ações de plantio, de reposição de áreas 
e reflorestamento feito durante a expansão da parte 
física das unidades.

saiba mais sobre ações relacionadas 
ao Meio ambiente no capítulo 
desempenho ambiental (página 176)
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7. RELACIONAMENTO 
 COM OS STAKEHOLdERS
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engajaMento de stakeholders [g4-26 | g4-27]

Abertura, ética e respeito ao ser humano são valores da Fundação São Francisco Xavier que conduzem 
o diálogo permanente com seus públicos de relacionamento. Sua atuação se desenvolve tanto por meio de suas 
superintendências quanto de maneira corporativa, para atender as demandas das cinco unidades de negócio. 

Nesse sentido, mantém monitorados todo o desempenho em produtividade e sustentabilidade, bem como 
a satisfação dos clientes, que servem como subsídios para a elaboração de planos de ação e a implantação 
de melhorias. Somam-se a essa estratégia os diversos canais de comunicação instituídos com seus públicos 
internos e externos.

Outro importante direcionamento, a participação da FSFX em diversas associações e institutos, propicia 
o compartilhamento de boas práticas de gestão e qualidade nos serviços. Organizações sociais, que por meio 
de seus projetos e ações incentivam o desenvolvimento sociocultural e o fortalecimento do setor, são também 
apoiados pela instituição.

Esse conjunto de iniciativas visa promover o engajamento de seus stakeholders e gerir, com segurança, 
as análises, os riscos e os impactos socioambientais e econômicos, preservando a interação com a comunidade 
e a imagem de qualidade em serviços de saúde e educação integrada à marca FSFX.

Público em Geral
» Relatório de Sustentabilidade FSFX
» Sites institucionais
» Fanpages Facebook (FSFX, 

CSFX e Usisaúde)
» YouTube (canal FSFX)
» WhatsApp para marcação de exames
» Campanhas de Comunicação
» Site e blog Atitude Rima com Saúde
» Revista Bem-Estar
» Informativo Viver + Saúde
» Visitas Técnicas e Institucionais
» Estágios curriculares e de férias

Relacionamento com o Cliente
» Central de Relacionamento 

com Clientes
» SOC Usisaúde (0800 283 0040)
» Fale Conosco nos sites
» Ouvidoria FSFX
» Pesquisas de satisfação 

do atendimento

Colaboradores
» Quadros de aviso
» Intranet
» Informe Fundação
» Revista Bem-Estar 
» Comunicação Gestor em Equipe
» Canal Direto do Código de Conduta
» Eventos especiais, campanhas 

internas e comunicação direta

Programas corporativos
» Grupo de Trabalho FSFX
» Café com Parceria
» Práticas e Ideias que Transformam
» Otimizar para Sustentar
» Oficina de Líderes
» Entre a Gente
» Assistência em Foco
» Projeto Escutarh

Parceiros sociais
» Grupo Se Toque
» Apirva (Associação dos Portadores de 

Insuficiência Renal do Vale do Aço)
» Aapec (Associação de Assistência 

a Pessoas com Câncer)
» Adort (Associação dos 

Doentes Renais Crônicos)
» Projeto Criança Criar
» Pastoral da Saúde
» Coral FSFX

Associações parceiras
» Anahp (Associação Nacional 

dos Hospitais Privados)
» Federassantas (Federação 

das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos de Minas Gerais)

» Unidas (União Nacional das 
Instituições de Autogestão em Saúde)

» Fundamig (Federação Mineira 
de Fundações e Associações 
de Direito Privado)

» Sistema Poliedro de Ensino
» Griva (Grupo de Relacionamento 

das Indústrias do Vale do Aço)

Poder Público
» Inserção em programas dos 

governos Estadual e Federal, 
como Pronon e Pronas

» 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)
» Facebook FSFX, Usisaúde e CSFX
» Coletivas de imprensa presenciais
» Entrevistas presenciais e 

por audioconferência
» Visita às unidades de negócio

Principais canais que integram a FsFx aos públicos interessados
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empregados cobertos por 
acordos de negociação coletiva

4.095 colaboradores

A FSFX realiza a gestão de 
785 contratos de prestação de 
serviço, sendo que, em sua maioria, 
referem-se à pessoa jurídica

Não houve, em 2015, variações 
sazonais no número de empregados. 
Porém, nota-se um aumento de 
efetivo, de forma constante e 
gradual, devido ao crescimento 
dos negócios

Masculino 904Feminino 3.245

CLT: 4.149

total de empregados permanentes 
por tipo de emprego e gênero

Feminino 91 Masculino 267

Pró-Labore: 358

Força de trabalho total por empregados 
e empregados contratados e gênero

Feminino 3.336 Masculino 1.171

Total: 4.507

Força de trabalho total por região e gênero

Feminino 3.229 Masculino 863

Ipatinga: 4.092

Feminino 47 Masculino 10

Belo Horizonte: 57

Masculino 54Feminino 70

São Paulo: 124

colaboradores [g4-10 | g4-11 | g4-ec3]

total de empregados por 
contrato de trabalho e gênero

Feminino 3.157 Masculino 850

Indeterminado*: 4.007

Feminino 189 Masculino 77

Determinado**: 266

*Contrato de trabalho sem prazo de término.
**Contrato com data de término definida.
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Inclusão profissional

A Fundação São Francisco Xavier acredita que os colaboradores são o maior diferencial competitivo da 
instituição. Adotando o modelo de Gestão de Pessoas por competências, a FSFX evidencia o profissional 
e sua individualidade. A organização aposta na valorização das habilidades pessoais, do empenho, do 
comprometimento e da disciplina de cada um, além de ressaltar o trabalho em equipe. 

Com essa visão, a FSFX busca envolver pessoas que tenham compromisso recíproco com as suas ações, 
contribuindo para a segurança e humanização em todos os seus processos. Essa perspectiva conduz a Atração e 
Seleção de profissionais diferenciados para atuarem na organização.

Contratações locais

Por possuir grande parte de suas unidades inseridas 
no contexto do Colar Metropolitano do Vale do Aço, 
a maioria das contratações refere-se a profissionais 
dessa região. A fim de estimular oportunidades para 
essa localidade, bem como para outros locais onde a 
FSFX está presente, a instituição investe em parcerias 
e iniciativas para formação de profissionais por meio 
de práticas de aprendizagem, ensino e pesquisa e 
oferta de cursos.

A parceria com instituições regionais de ensino 
representa uma porta de entrada de profissionais 
locais nas unidades de negócios da Fundação, 
muitos deles oriundos dos programas de estágio, 
aprendizagem ou residência médica. O diálogo com 
a comunidade, seja pela própria representatividade e 
reconhecimento da organização ou pela divulgação 
nos canais de comunicação, oportunizam mais 
chances para as contratações locais, que favorecem 
um cenário de sustentabilidade na captação de 
profissionais.

Divulgação
O site da Fundação disponibiliza plataforma online 
para Atração e Seleção de profissionais interessados 
em oportunidades de trabalho. Currículos podem 
ser cadastrados no link “Trabalhe com a gente” e 
atualizados sempre que possível. 

No mesmo ambiente virtual, o candidato se informa 
sobre as unidades de negócio da instituição e 
acompanha as oportunidades divulgadas. Outras 
informações sobre a gestão de pessoas também 
estão compartilhadas no local.

Absorção de mais de 1.300 
profissionais em 2015

90% das oportunidades na região do 
Vale do aço, as demais em outras 
localidades onde a FSFX está inserida

Etapas de atração e seleção:

cadastro de currículos

recrutamento externo e/
ou recrutamento interno

avaliação psicológica

entrevista técnica
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treinaMentos [g4-la9 | g4-la11]

média de horas de treinamentos 
realizados pela instituição 
aos colaboradores

Total: 38,6 horas

Feminino 40,4 horas Masculino 31,2 horas

Gênero

Liderança 56,1 horas Demais colaboradores 38 horas

Categoria funcional
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beneFícios e reMuneração [g4-la2]

a Fundação são Francisco xavier concede a seus empregados:

» Seguro de Vida

» Plano de Saúde

» Plano Odontológico

» Auxílio Creche

» Incentivo por desempenho (IPd)

» Bolsas de Estudo para dependentes de colaboradores

» Incentivo para cursos de pós-graduação e MBA

» Licença Maternidade / Paternidade

» Previdência Privada

» Kit Escolar

» Capacitações

» Plano de Carreira

» Gestão de Talentos

Colaboradores contemplados 
no processo de Avaliação 
de Desempenho*

*Dados referentes à Avaliações de Desempenho concluídas até 22/03/2016.
*Colaboradores não contemplados no processo de Avaliação de Desempenho: estagiários, aprendizes, afastados pelo INSS, admitidos após o período vigente (30/06/2016).

Feminino 2.543 (79,0%)

Liderança 38 (1,2%)

Masculino 674 (21,0%)

Demais colaboradores 3.179 (98,8%)

Gênero

Categoria funcional

Total: 3.261
Avaliações concluídas: 3.217 (98,7%)

A FSFX disponibiliza um Plano 
de Previdência em que o 
participante ativo efetua uma 
contribuição básica mensal no 
valor de um percentual de sua 
livre escolha. A patrocinadora 
efetua uma contribuição mensal 
no valor equivalente a 100% da 
contribuição de cada participante 
ativo, observando as limitações 
contratuais. Atualmente, a 
instituição conta com uma 
participação de 74% do Efetivo.
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diVersidade e disPersão salarial [g4-la12]

DIRETORIA EXECUTIVA

Gênero

Feminino: 0 0% Masculino: 1 100%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 0 0%

Geração X (35 a 54 anos): 1 100%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 0 0%

GRUPOS MINORITáRIOS (PCDs - 1 Gerente, considerado 
também na relação de Gerente)

Gênero

Feminino: 0 0% Masculino: 1 100%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 0 0%

Geração X (35 a 54 anos): 1 100%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 0 0%

LIDERANçA (Assessor, Coordenador, 
Gerente, Superintendente)

Gênero

Feminino: 2 40% Masculino: 3 60%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 1 20%

Geração X (35 a 54 anos): 2 40%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 2 40%

COORDENADOR

Gênero

Feminino: 6 100% Masculino: 0 0%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 3 50%

Geração X (35 a 54 anos): 3 50%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 0 0%

GERENTE 

Gênero

Feminino: 23 65,71% Masculino: 12 34,29%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 1 2,86%

Geração X (35 a 54 anos): 32 91,43%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 2 5,71%

SUPERINTENDENTE

Gênero

Feminino: 3 50% Masculino: 3 50%

Faixa etária 

Geração Y (15 a 34 anos): 0 0%

Geração X (35 a 54 anos): 4 66,6%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 2 33,3%

DEMAIS COLABORADORES 

Gênero

Feminino: 3.269 78,3% Masculino: 927 21,7%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 2.432 59,12%

Geração X (35 a 54 anos): 1.588 37,87%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 94 3,01%

GRUPOS MINORITáRIOS (Aprendizes e PCDs)

Aprendizes

Gênero

Feminino: 36 66,67% Masculino: 18 33,33%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 54 100%

Geração X (35 a 54 anos): 0 0%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 0 0%

Pessoas com deficiência (incluído o gerente)

Gênero

Feminino: 41 61,19% Masculino: 26 38,81%

Faixa etária

Geração Y (15 a 34 anos): 33 49,25%

Geração X (35 a 54 anos): 32 47,76%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 2 2,99%

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Gênero

Feminino: 0 0% Masculino: 5 100%
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distribuição do quadro
de colaboradores [g4-la1]

Total Admissão: 1.533 3,12%

Total Demissão: 1.119 2,28% 

Total Efetivo: 49.123

GÊNERO

Admissão

Feminino: 
1.204 78,54% Masculino: 

329 21,46%

Demissão

Feminino: 
901 80,52% Masculino: 

218 19,48%

Efetivo

Feminino: 
38.787 78,96% Masculino: 

10.336 21,04%

FAIXA ETáRIA

Admissão

Geração Y (15 a 34 anos): 1.212 79,06%

Geração X (35 a 54 anos): 304 19,83%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 17 1,11%

Demissão

Geração Y (15 a 34 anos): 801 71,58%

Geração X (35 a 54 anos): 288 25,74%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 30 2,68%

Efetivo

Geração Y (15 a 34 anos): 28.256 57,52%

Geração X (35 a 54 anos): 19.623 39,65%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 1.244 2,53%

REGIãO

Admissão

Ipatinga: 1.506 98,24%

Belo Horizonte: 14 0,91%

São Paulo: 13 0,85%

Demissão

Ipatinga: 1.083 96,78%

Belo Horizonte: 12 1,07%

São Paulo: 21 1,88%

Vitória: 3 0,27%

Efetivo

Ipatinga: 47.891 97,49%

Belo Horizonte: 671 1,37%

São Paulo: 545 1,11%

Vitória: 16 0,03%

íNDICE DE TURNOVER: 1,90

Admissão Turnover: 949 2,14%

Demissão Turnover: 740 1,67%

Efetivo Acumulado: 44.362

GÊNERO

Admissão

Feminino: 
753 79,35% Masculino: 

196 20,65%

Demissão

Feminino: 
585 79,05% Masculino: 

155 20,95%

Efetivo

Feminino: 
35.454 79,92% Masculino: 

8.908 20,08%

FAIXA ETáRIA

Admissão

Geração Y (15 a 34 anos): 755 79,56%

Geração X (35 a 54 anos): 183 19,28%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 11 1,16%

Demissão

Geração Y (15 a 34 anos): 499 67,43%

Geração X (35 a 54 anos): 218 29,46%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 23 3,11%

Efetivo

Geração Y (15 a 34 anos): 24.942 56,22%

Geração X (35 a 54 anos): 18.264 41,17%

Baby Boomers (55 a 75 anos): 1.156 2,61%

REGIãO

Admissão

Ipatinga: 925 97,47%

Belo Horizonte: 11 1,16%

São Paulo: 13 1,37%

Demissão

Ipatinga: 706 95,41%

Belo Horizonte: 10 1,35%

São Paulo: 21 2,84%

Vitória: 3 0,41%

Efetivo

Ipatinga: 43.314 97,64%

Belo Horizonte: 569  1,28%

São Paulo: 463 1,04%

Vitória: 16 0,04%
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saúde e segurança [g4-la5 | g4-la6 | g4-la8]

diferentes diretrizes são aplicadas para garantir 
a segurança e saúde dos empregados. Na FSFX, 
todos colaboram com as ações de monitoramento 
em programas de saúde e segurança do trabalho. 
Além disso, comissões instituídas pela organização 
desempenham funções mais específicas e pontuais.

A unidade de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente da Fundação monitora 
os indicadores de frequência ao trabalho, índice 
de consecução de periódicos, taxa de frequência 
de Acidentes com Perda de Tempo (CPT), taxa de 
frequência de Acidentes sem Perda de Tempo (SPT) e 
taxa de frequência e taxa de gravidade.

Comissões com participação 
de representantes da 
segurança do trabalho

em 2015, a FSFX não relacionou 
nenhuma doença ocupacional 
ou óbito em decorrência 
de acidente de trabalho

acordos formais com sindicatos
No acordo coletivo da FSFX há uma cláusula 
que aborda os tópicos de sáude e segurança.

cláusula 28ª - segurança e medicina 
do trabalho: A FUNdAçãO continuará a 
envidar esforços e a empregar recursos na 
manutenção de sua política de segurança 
e higiene no trabalho e de assistência ao 
acidentado, tendo como meta principal a 
preservação da integridade física e mental 
dos empregados, sua saúde e o controle 
de riscos profissionais. A FUNDAÇÃO fica 
autorizada a integrar SESMT comum, na 
forma da Portaria SIT/dSST 17/07 (Portaria 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho / 
departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho nº 17, de 01 de agosto de 2007). 
A FUNdAçãO continuará a observar as 
normas de higiene e segurança em seu 
estabelecimento, bem como a fornecer EPIs 
a seus empregados, segundo as normas 
da Portaria no 3.214/78, do Ministério do 
Trabalho.

Nº de representantes 
da comissão

Comissões 2014 2015

Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (CIPAs) 73 73

Comissão de Segurança 
à Vida e Ambiente 25 28

Comissão de Gestão de Obras 12 5

Comissão de Perfurocortantes 10 10

Comissão de Gerenciamento 
de Riscos 20 20

Comitê de Radioproteção 15 17

Comissão do PGRSS 10 10

Observação: foi utilizado o número de pessoas que constituem as comissões.
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Comissão de segurança à Vida e Ambiente

designada para garantir a segurança de pacientes, visitantes e colaboradores do Hospital Márcio Cunha, 
é composta por equipe interdisciplinar, envolvendo colaboradores da Segurança do Trabalho, Bombeiro 
Civil, Manutenção Predial, Engenharia Clínica, SCIH, Suprimentos, Segurança Empresarial e Assessoria de 
desenvolvimento Estratégico e Qualidade.

principais atribuições
» Promover ações para segurança nas dependências do HMC, levando em conta os sistemas de prevenção e 

combate a incêndio, gerenciamento de materiais perigosos (Hazardous Materials - Hazmat), estrutura física, 
gestão de obras e reformas, gestão de suprimentos e equipamentos e política antitabagismo.

» Realizar inspeções programadas para identificar pontos críticos ou de melhoria, além de analisar e 
acompanhar eventos/pontos críticos identificados, propor e acompanhar as ações corretivas.

» Notificar aos gestores os eventos/pontos críticos que comprometam a segurança, a vida e o ambiente, para 
que estes promovam as ações corretivas/preventivas cabíveis.

» Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação 
dos dados sobre incidentes e eventos adversos.

Comissão de Gestão de obras

Atua no gerenciamento e controle de obras. é composta por equipe multidisciplinar, envolvendo colaboradores da 
Infraestrutura, Segurança do Trabalho e Controle de Infeccção Hospitalar.

principais atribuições
» Definir diretrizes para o Plano Diretor de Obras.

» Reunir e avaliar as necessidades das áreas e dos clientes.

» Elaborar e divulgar o Plano diretor de Obras visando às necessidades de melhoria da instituição.

» Acompanhar as ações definidas no Plano Diretor de Obras.

» Estabelecer as prioridades do Plano diretor de Obras para a instituição, compartilhando e divulgando os 
resultados à direção.

» Controlar todos os projetos de infraestrutura.

» Acompanhar todos os processos de obras em fase de estudo, planejamento, contratação e execução.

» Controlar e acompanhar os indicadores referentes à Comissão de Gestão de Obras.
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Comissões interna de prevenção 
de Acidentes (CipAs)

Há quatro CIPAs diferentes na FSFX: CIPA COI, CIPA 
HMC I e HMC II, CIPA CSFX e CIPA ONCOLOGIA, além 
dos designados de Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, conforme colaboradores em contratos 
externos.

principais atribuições
» Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com assessoria da unidade 

de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.

» Elaborar plano de trabalho para ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho.

» Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como 
da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho.

» Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando identificar situações 
que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos empregados.

» Promover, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir 
as situações de risco que foram identificadas.

» divulgar informações relativas à segurança e saúde no trabalho.

» Participar das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente 
e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde.

» divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos 
e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho.

» Participar da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos 
problemas identificados.

» Auxiliar na promoção da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) e campanhas 
de prevenção da Aids.
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Comissão de perfurocortantes

A Comissão Gestora Multidisciplinar para Gerenciamento do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com 
Materiais Perfurocortantes é formada por representantes da Segurança do Trabalho, CIPA HMC, Controle de 
Infecção Hospitalar, Suprimentos, diretoria Clínica, Coordenação Técnica de Enfermagem, Central de Materiais 
e Esterilização e Centro de Odontologia Integrado. Seu objetivo é assegurar a proteção, segurança e saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde.

principais atribuições
» Participar das análises dos acidentes de trabalho ocorridos com materiais perfurocortantes e materiais 

biológicos.

» Auxiliar na implantação de procedimentos para minimizar o risco envolvendo materiais perfurocortantes e 
materiais biológicos.

Comissão de Gerenciamento de riscos

Constituída para avaliar os resultados da gestão de riscos da FSFX, por meio de informações consolidadas pelos 
representantes designados, além de ajudar a minimizar a ocorrência de incidentes.

principais atribuições
» Definir os riscos a serem priorizados para tratamento, com base nas informações apresentadas.

» Prover o alinhamento de assuntos estratégicos e operacionais no processo de gestão da instituição.

» Sinalizar as atualizações necessárias em relação às matrizes de riscos, conforme as modificações de cenário 
observadas pela instituição.

» Avaliar e propor melhorias em relação às metodologias utilizadas na gestão de riscos da Fundação.

Comitê de radioproteção

Segue diretrizes de proteção radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico para defesa da saúde 
de pacientes, profissionais envolvidos e público em geral. Possui representantes das áreas de Segurança do 
Trabalho, diagnóstico por Imagem, Hemodinâmica, Medicina Nuclear e Radioterapia do Hospital Márcio Cunha, e 
também do Centro de Odontologia Integrada.

principais atribuições
» Promover ações para garantia da proteção radiológica na FSFX.

» Acompanhar as ações vinculadas à Radioproteção na Fundação
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ética [g4-56 | g4-so4]

A Fundação São Francisco Xavier segue princípios baseados na honestidade, integridade e respeito às pessoas. 
O relacionamento da instituição com seus principais públicos prima pela garantia de critérios morais e legais, 
valorizando a harmonia entre as partes.

Todos os contratados pela FSFX recebem o Código de Conduta da instituição e assinam termo de recebimento e 
adesão ao código estabelecido. O documento aponta quais são os comportamentos esperados dos empregados, 
prestadores de serviço, estagiários e parceiros. 

Entre os compromissos relacionados no guia de conduta, destacam-se o sigilo das informações (sejam dos 
clientes, colaboradores ou da Fundação); leis, regulamentos e normas; políticas e procedimentos internos; 
relacionamento com a comunidade; relações trabalhistas; política anticorrupção e outros itens.

mais sobre o Código de Conduta

O Código de Conduta da FSFX foi lançado em 30 de agosto de 2012, com ampla divulgação, inclusive para o 
público externo. Os novos empregados passam por uma capacitação e têm acesso a informações sobre o guia 
durante a Integração, assinando o termo de recebimento assim que iniciam suas atividades na Fundação.

A versão online também está disponível na intranet. A Ouvidoria é responsável por atualizar e aplicar o código. 
O setor ainda oferece subsídios para as decisões do Comitê de Conduta. 

Para o envio de sugestões, dúvidas ou 
situações de descumprimento do Código de 
Conduta, a Fundação oferece um canal de 
comunicação com total discrição e sigilo: a 
Caixa Postal do Código de Conduta da FSFX.

» codigodecondutadafsfx@usiminas.com

o código de conduta da FsFx está 
disponível (apenas em português) em: 
http://www.fsfx.com.br/wp-content/
uploads/2015/04/codigo-de-conduta.pdf 
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relações sindicais [g4-la4]

A FSFX mantém acordo coletivo com órgão sindical. Os prazos para negociações não são definidos, mas a 
instituição segue a database fixada (novembro). O Grupo de Trabalho da Fundação, formado por colaboradores 
das áreas de Assistência e Gestão, possui papel importante nas discussões de Acordo Coletivo de Trabalho, 
auxiliando no processo de interesse da categoria. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) também participa, a fim de acompanhar o cumprimento 
das cláusulas previstas nos acordos e das Normas Regulamentadoras sobre saúde e segurança.

Poucos são as atividades terceirizadas. Em sua maioria, os contratos com os terceirizados referem-se a serviços 
médicos, serviços técnicos especializados, comodatos de equipamentos, manutenção de equipamentos, obras ou 
serviços para plano de contigência.

A FSFX administra esses contratos por meio de acompanhamento sistematizado e físico, com controle de 
documentação, visita técnica, avaliação do corpo clínico (contratos com médicos) e avaliação anual dos 
fornecedores. A contratação de serviços de terceiros é administrada pelos Gestores de Contratos.

terceirização

A primarização dos serviços representa estratégia adotada pela Fundação São Francisco Xavier para reduzir 
custos e desenvolver práticas sustentáveis sintonizadas ao planejamento estratégico da organização. A política 
do Programa Otimizar para Sustentar contempla esses objetivos. Por isso, diferentemente de outras instituições, 
serviços de limpeza, lavanderia, exames, calibração e transporte, entre outros, são primarizados.
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Fornecedores

relação com os fornecedores [g4-12 | g4-13]

Adotar boas práticas para segurança e sustentabilidade dos serviços prestados é uma das atribuições dos 
fornecedores da FSFX. Todos eles recebem orientações sobre critérios técnicos, legais e sanitários exigidos para 
assegurar a qualidade nos atendimentos realizados pela Fundação. A Cadeia de Suprimentos da organização 
investe em avaliações das duas categorias de fornecedores, os de produtos e os de serviços.

A Fundação desenvolve, desde 2001, a Gestão de Fornecedores com processo avaliativo e de qualificação. Tais 
procedimentos passaram por aprimoramentos, de acordo com as adequações para as certicações ISO 9001, 
Acreditação Hospitalar e Certificação Internacional NIAHO-Dias. 

Comissão de padronização
A Comissão de Padronização de Materiais, 
Medicamentos e Vigilância Farmacêutica da 
FSFX executa análise técnica, padronização e 
despadronização de medicamentos, materiais 
hospitalares, órteses, próteses, materiais especiais 
para cirurgias e produtos saneantes. Além disso, 
inclui novas opções de fabricantes comerciais 
alternativos e ações de farmacovigilância e 
tecnovigilância, acompanhando os alertas registrados 
pela Anvisa para medicamentos e produtos. 

Qualificação técnica
A qualificação técnica do fornecedor é realizada 
por meio de apresentação dos documentos, visitas 
técnicas de farmacêuticos, nutricionistas, gestores 
de contratos ou equipe de Qualidade. Soma-se a 
isso o resultado alcançado na avaliação anual dos 
fornecedores.

mudanças
A partir de 2013, a equipe de compradores 
de serviços passou a incorporar a Cadeia de 
Suprimentos da Fundação. A mudança padronizou 
ações para qualificação e avaliação dos 
fornecedores. Em 2014, um requisito específico 
para cada contrato firmado foi incluído na avaliação 
dos fornecedores, permitindo avaliar os serviços 
prestados na FSFX e o retorno individualizado ao 
fornecedor sobre sua atuação.

Número de avaliados, 
anualmente, pela FSFX:

» 950 fornecedores de produtos

» 274 fornecedores de 
serviços prestados
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Contratação, seleção e 
ética [g4-ec9 | g4-en33 | g4-hr10]

Alguns aspectos ambientais são considerados 
pela Fundação na seleção e avaliação de seus 
fornecedores. Um desses critérios é a exigência das 
licenças ambientais e de operação, devidamente 
em vigor, para contratação de fornecedores 
para prestação de serviço de coleta de resíduos. 
Atualmente, a FSFX possui três fornecedores para 
essa atividade.

Em relação aos prováveis impactos ambientais, a 
instituição mantém em seu almoxarifado e nas áreas 
que utiliza as Fichas de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQs) dos fornecedores de produtos 
químicos, tóxicos e saneantes. Os documentos 
orientam sobre perigos e possíveis riscos, permitindo 
consultas para procedimentos em eventuais 
derramamentos e acidentes. 

Cerca de 70 contratos com fornecedores de 
prestação de serviços são selecionados a partir 
da validação dos Programas Legais de Prevenção 
de Riscos Ambientais, Controle Médico de Saúde 
Ocupacional, Condições de Meio Ambiente de 
Trabalho e Laudo Técnico das Condições Ambientais 
de Trabalho dos colaboradores envolvidos na 
prestação dos serviços.

incentivos e compromissos

A FSFX promove uma avaliação anual dos 
fornecedores, com o intuito de motivá-los a buscar 
sempre melhores resultados no fornecimento de 
serviços ou produtos. Ao ter compreensão dos 
requisitos de desempenho, o avaliado eleva seu 
autoconhecimento e autoavaliação. Esse incentivo 
representa fator para a melhoria das performances 
dos contratados.

A Fundação efetua os pagamentos devidos 
segundo a forma, tempo e condições estabelecidas 
no contrato ou ordem de compra. A instituição 
também compromete-se a fornecer os elementos e 
especificações necessários à execução completa dos 
serviços e entrega dos materiais.

Outro compromisso é assegurar as condições para 
o fornecedor efetivar o cumprimento do contrato, 
além de facilitar o acesso às instalação da FSFX e 
dar suporte técnico. Cabe à Fundação esclarecer 
dúvidas e resolver qualquer situação com agilidade. 
A instituição mantém um canal de comunicação com 
os contratados e acompanha o desenvolvimento dos 
trabalhos.

Práticas de compra
As compras da FSFX são feitas considerando 
todo território nacional, através de plataforma 
eletrônica e sistema próprio, levando em 
conta as exigências legais de habilitação dos 
fornecedores, qualidade dos produtos, prazo 
de entrega e preços. Em relação a gastos 
com fornecedores locais, 11.000.000,00 
são empregados na praça, anualmente, na 
aquisição de material e serviços em geral 
(desconsiderando serviços médicos e mão 
de obra).

Valores totais de aquisições da FsFX, em 2015, 
considerando todos os estabelecimentos, 
destacando-se os valores das classes relevantes

Classe Valor Proporção

Medicamento 19.947.633,60 10,99%

OPME 18.512.691,79 10,20%

Serviço 99.641.522,40 54,88%

Mat. Hospitalar 10.905.619,06 6,01%

Odontológico 257.155,20 0,14%

Diagnóstico/ CDI 6.791.275,20 3,74%

Outros 25.490.315,95 14,04%

Total de compras 181.546.213,20

Adquiridos na praça 11.000.000,00 6,06%
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clientes

segurança [g4-Pr1 | g4-Pr8]

dentro de seu compromisso com a qualidade e segurança de seus processos, a Fundação São Francisco Xavier 
executa uma série de iniciativas amparadas na valorização da vida e na satisfação dos clientes. Sua política para 
viabilizar a segurança em todas as ações incluem um eficiente Sistema de Gestão de Riscos, a efetiva atuação de 
comissões e equipe de colaboradores integrada com essa responsabilidade. 

Os avanços tecnológicos são poderosos aliados na manutenção da segurança em todos os níveis, incluindo o 
armazenamento e troca de dados. Nesse aspecto, a migração para o Tasy, que abarcou todos os sistemas em um 
mesmo software, favoreceu a qualidade das informações, tornando a gestão ainda mais segura. Em 2015, a FSFX 
não registrou nenhuma reclamação relacionada à quebra de sigilo dos pacientes.

Entre as melhorias promovidas pela Fundação que impactam na saúde e segurança dos pacientes, destacam-se 
os seguintes projetos: redução das taxas de infecção hospitalar, rastreabilidade de materiais e medicamentos, 
parto adequado e novo fluxo de atendimento do Pronto-Socorro.

redução da taxa de infecção hospitalar
A FSFX desenvolve um trabalho permanente de 
controle da taxa de infecção hospitalar, por meio do 
Núcleo de Segurança do Paciente. As unidades do 
HMC seguem protocolos de prevenção e controle 
de infecção, integrando as equipes e difundindo as 
informações aos acompanhantes e cuidadores dos 
pacientes. 

Em 2015, a FSFX implementou a “Padronização 
de Antibioticoterapia Empírica”, a fim de diminuir 
o desenvolvimento da resistência bacteriana e 
promover o uso racional de antibióticos. A instituição 
também lançou, em 2015, a Cartilha de Segurança 
do Paciente, e seguiu o cronograma de encontros 
multidisciplinares para orientar cuidadores e 
acompanhantes. 

Nas unidades de cuidados especiais adulto, além 
dos protocolos assistenciais e visitas dos núcleos às 
áreas, foram aplicados 1.778 bundles em pacientes 
com dispositivos invasivos. Com isso, houve uma 
queda de 40%, em relação a 2014, da taxa de infecção 
do trato urinário. A taxa de infecção hospitalar de 
2015 fechou em 1,92%, uma redução de 12,73% em 
comparação a 2014. 

rastreabilidade de materiais e medicamentos
Além de garantir a segurança na assistência ao 
paciente, a rastreabilidade dos medicamentos e 
checagem dos materiais permitiu agilizar e otimizar 
os procedimentos nas áreas de Farmácia, Centro 
Cirúrgico, Central de Material e Esterilização (CME), 
Suprimentos e Enfermagem. A rastreabilidade 
auxilia no controle do fluxo dos processos, da 
entrada e saída de materiais usados em todos os 
procedimentos.
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Com a tecnologia, as informações estão integradas 
e podem ser verificadas em tempo real, desde 
o recebimento do medicamento, materiais e 
instrumentos cirúrgicos à administração beira leito. 
Para tornar a troca de dados ainda mais segura e 
precisa, tiveram destaque os recursos tecnológicos 
utilizados pela FSFX, como o Sistema de Gestão 
Tasy; o uso do código de barras e os dispositivos 
móveis Personal digital Assistant (PdA).

parto Adequado
A Fundação emprega uma série de medidas para 
oferecer um modelo assistencial completo às 
gestantes. Além dos cuidados ainda no pré-natal, há 
iniciativas para o fortalecimento do parto humanizado 
e seguro. Um dos focos é a redução das cesáreas 
e valorização do parto normal. Para isso, a FSFX 
inaugurou a sala PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), 
com equipe multidisciplinar, participação da família 
da gestante e procedimentos terapêuticos para 
indução ao parto normal, com medidas iniciais não 
farmacológicas.

O protocolo de técnicas para redução da taxa de 
cesáreas dialoga com a adesão do HMC ao Projeto 
de Parto Adequado da Agência Nacional de Sáude 
Suplementar (ANS), Hospital Albert Einstein e Institute 
for Healthcare Improvement (IHI), instituição que 
desenvolveu a metodologia. A proposta engloba 
a utilização do partograma (histórico de todos 
os acontecimentos durante o trabalho de parto), 
realização de palestras e oficinas, participação das 
doulas e do acompanhante. O HMC é dotado de 
maternidade de alto risco e conta com uma equipe 
multidisciplinar integrada para oferecer todo apoio ao 
nascimento do bebê.

Novo fluxo de atendimento 
do pronto-socorro
O Institute for Healthcare Improvement 
também inspirou mudanças no atendimento 
do Pronto-Socorro do HMC. Após analisar e 
revisar todos os processos, a FSFX elaborou 
os projetos de reestruturação do fluxo 
prevista no Projeto Assistência em Foco. 
No primeiro semestre de 2015 a instituição 
iniciou as alterações, que foram avaliadas e 
corrigidas, em junho, buscando a satisfação 
do cliente e mantendo o paciente no centro 
do cuidado.

As mudanças promovidas otimizaram 
o tempo de espera e a atividade dos 
profissionais, remanejou a escala dos 
plantonistas e enfermagem. A mão de 
obra, qualificada para atender de acordo 
com o novo processo, ganhou o reforço 
de mais enfermeiros, em substituição 
ao técnico de enfermagem e criação do 
cargo do Enfermeiro Líder. Na área física 
houve atualização do layout, aquisição de 
equipamentos e mobiliário e salas para 
atendimento exclusivo, de acordo com a 
classificação do pacientes pelo Protocolo de 
Manchester.
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satisfação de clientes [g4-Pr5]

Comunicação com os clientes

As unidades de negócio da Fundação São Francisco Xavier contam com diversos canais de comunicação 
com seus clientes. Ancoradas nos princípios da transparência, agilidade e eficiência, as formas pelas quais a 
instituição se comunica, todas avaliadas e monitoradas, ajudam a melhorar os processos, agilizam os fluxos de 
atendimento e promovem a interação. 

A comunicação com os clientes se dá por telefone, atendimento presencial nas Centrais de Relacionamento com 
Clientes, redes sociais (Facebook e WhatsApp), site e portal (Fale Conosco), além da Ouvidoria. Para avançar no 
relacionamento com as mídias sociais, canal em crescente utilização, uma empresa foi contratada pela Fundação 
para monitorar as redes sociais, avaliando comentários e buscando respostas aos clientes.

Em 2015 a instituição implantou o WhatsApp como mais um canal de comunicação. A novidade passou a 
funcionar no Hospital Márcio Cunha para pré-agendamento de exames, marcação de consultas e avaliação dos 
atendimentos.

Seguindo critérios mais especifícos para operadoras, a Usisaúde mantém o Call Center (0800 283 0040), com 
atendimento 24 horas, nos sete dias da semana, para clientes e prestadores de serviços. Esta unidade de negócio 
ainda conta com Centros de Atendimento do Cliente instalados em Ipatinga, Belo Horizonte, Itaúna e Santos; duas 
lojas Usisaúde, em Ipatinga e Timóteo; além de postos de atendimento exclusivos para beneficiários de empresas 
parceiras nas cidades de Ipatinga (Usiminas, Usiminas Mecânica e Sinttrocel), Belo Horizonte (Usiminas - Sede), 
Itatiaiuçu (Mineração Usiminas), Pouso Alegre (Aethra), Porto Alegre, Taubaté e Guarulhos (Soluções Usiminas) e 
Cubatão (Usiminas). 
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Avaliações
dispositivos móveis avaliam os atendimentos na Usisaúde e no HMC. Os clientes são consultados 
após os atendimentos, incluindo os pacientes internados na unidade hospitalar, por meio de um tablet, 
permitindo captar os dados e tabular a pesquisa de forma mais rápida e fidedigna. Na Usisaúde, o 
processo é executado por um aparelho portátil, contendo questões rápidas sobre o serviço prestado. 

Há também a pesquisa por formulários, respondidos manualmente ou por e-mail, no HMC e no Centro 
de Odontologia Integrada. No Colégio São Francisco Xavier acontece a pesquisa 360º, em sistema 
eletrônico, que ouve todos os atores envolvidos em suas atividades. Anualmente, um instituto de pesquisa 
contratado pela Fundação avalia a percepção do cliente da Usisaúde sobre preço, rede credenciada etc.

No próximo ano, a Superintendência de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente está 
planejando implantar uma avaliação qualitativa dos serviços prestados pela Unidade.

65% dos atendimentos da Fundação são avaliados por pesquisas

Metas para 2016

» Aprimorar o Portal, tornando-o mais interativo

» Avançar com a biometria para agilizar atendimentos presenciais

» Implantar o Webservice, projeto com fornecedor já licitado, para comunicação 
online com os convênios, permitindo interação mais rápida

Canais de comunicação na FsFX

Unidade Presencial Telefone Portal Facebook WhatsApp Call Center Central de 
Atendimento

Usisaúde  

HMC  

COI  

CSFX  

Seg. Trabalho, 
Saúde Ocup. e 
Meio Ambiente
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coMunicação que 
Fortalece a Marca FsFX

Para a Fundação, o ano de 2015 foi propício para se posicionar e reforçar marcas, valores e relacionamentos 
com seus diversos públicos, frente aos desafios impostos pelo mercado. Os primeiros esforços dessa estratégia 
se materializaram logo no início do ano, com a conclusão do processo de construção e lançamento das novas 
marcas FSFX e três unidades de negócio: Centro de Odontologia Integrada (COI), Colégio São Francisco Xavier 
(CSFX) e Hospital Márcio Cunha (HMC). 

Uma ampla campanha abrangeu colaboradores e clientes, envolvendo portas de acesso com a nova identidade 
adesivada dando boas-vindas; criação de um hotsite de apresentação do processo criativo e das novas marcas, 
com animações e vídeo mostrando a evolução ao longo dos anos; além da inclusão de uma página exclusiva na 
intranet, disponibilizando aos colaboradores arquivos e documentos atualizados de forma fácil e rápida. O projeto 
de rebrand (reconstrução da marca) foi desenvolvido a partir de características marcantes que integram a missão 
e a vocação institucional, tais como:

Junção de partes para formar um todo. A integração de atuações 
das unidades da FSFX forma a sua imagem e cumpre sua missãoIntegração

Capacidade de mobilidade e fluidez, que propiciou à 
FSFX a criação de suas unidades de negócioExpansão

Marcas que lidam com pessoas, marcas que zelam pelo bem-estar de seus 
colaboradores e clientes e que interagem com o ambiente ao seu redorConexão

eventos que ressaltam excelência

Um marco na história da instituição. As comemorações dos 50 anos do Hospital Márcio Cunha reuniram 
colaboradores, familiares, clientes e parceiros importantes nas últimas décadas, como a Usiminas, o 
poder público e a comunidade, em um grande evento de homenagens no Centro Cultural Usiminas. 
Quatorze homenageados que fizeram história ao longo dessa trajetória subiram ao palco para receber 
uma placa comemorativa. Tanto os lançamentos no evento quanto as ações desenvolvidas no mês de 
maio promoveram grande engajamento dos públicos externo e interno.
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publicação do Livro: além da distribuição aos 
convidados no dia do lançamento, o livro “50 
anos do Hospital Márcio Cunha - Uma História 
Repleta de Vida, Sonhos e Pessoas” teve 
exemplares doados para bibliotecas municipais, 
do Centro Cultural Usiminas e de universidades 
da cidade, possibilitando o acesso da 
comunidade à obra.

Campanha público interno: ao apresentar 
relatos de três profissionais integrados à missão 
do HMC de salvar vidas e cuidar das pessoas, 
displays nas áreas e na intranet, colaboradores 
foram estimulados a enviarem suas histórias 
de vida com a instituição. A campanha rendeu 
depoimentos brilhantes, dos quais foram 
selecionados 12 para serem publicados com 
fotos na fanpage da instituição no Facebook. No 
total, os posts geraram 3.495 curtidas e mais 
de 130 compartilhamentos, potencializando o 
alcance da página.

Mais de 40 publicações na imprensa 
regional, estadual e nacional sobre 
o cinquentenário do HMc

Ao todo, a FSFX 
produziu 94 releases 
e alcançou a marca 
de 295 inserções 
positivas na mídia 
impressa e sites

Campanha público externo: o conceito “HMC: 
inspirar, unir e cuidar de gente” destacou a nova 
marca e imagens de diferentes faixas etárias, 
além de palavras-chave que fazem parte da 
construção da história da instituição: inovação, 
pessoas, emoção, alegria, vibração. As peças 
estamparam placas de outdoor e as portas das 
unidades do hospital.

Baile Comemorativo: com o envolvimento 
e o patrocínio de oito empresas parceiras, 
além da arrecadação a partir da venda de 
mesas e ingressos para os colaboradores 
e a comunidade, uma grande festa brindou 
os 50 anos, com ampla divulgação na mídia, 
valorizando a marca HMC.

exposição de Fotos: a FSFX reuniu diversos 
fotógrafos e suas obras para uma grande 
exposição de imagens registradas desde 
a concepção do HMC como parte de um 
processo civilizatório, urbanístico e industrial 
nos anos de 1960, passando por suas 
expansões e serviços, até os dias de hoje. 
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O fortalecimento da marca de excelência da 
Fundação também ficou evidente no lançamento do 
projeto Educação em Segurança e Saúde do Colégio 
São Francisco Xavier, uma iniciativa pioneira no 
Brasil. Na cerimônia com pais, alunos, professores e 
comunidade, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, 
a apresentação dos resultados de meses de estudos 
e do tema que passa a ser parte da matriz escolar foi 
conduzida por dois ilustres convidados, o jornalista 
Rodrigo Bocardi, da TV Globo, e o médico cirurgião 
plástico e especialista em queimaduras, dr. Carlos 
Eduardo Leão, de Belo Horizonte. Uma explanação 
recebida de forma extremamente positiva pelo 
público, ressaltando o compromisso da instituição 
com a educação das futuras gerações profissionais.

Além da divulgação na imprensa, ações importantes 
de comunicação direcionadas aos alunos e pais 
também foram desenvolvidas. Com o mote “Um 
projeto de ação transformadora”, a campanha inseriu 
para crianças na escola elementos que passarão a 
fazer parte do dia a dia, a partir de:

sinalização CsFX: diversos espaços do Colégio, 
como muros, salas de aula, banheiros, corredores, 
portas e quadras passaram a ser pensados com 
grafismos que façam alusão ao tema, de maneira 
lúdica. Totens também foram usados no Colégio, 
com um jogo criado para abordagem.

Cartilha do projeto: uma cartilha criada 
especialmente para ser trabalhada no projeto foi 
pensada com ilustrações didáticas de temáticas 
que abordam o assunto, como riscos e acidentes 
em domicílio, no trânsito, em playgrounds e parques, 
necessidade de adequação de infraestruturas e 
materiais, acessibilidade e os cuidados com a 
segurança digital e na balada.

marcação via WhatsApp

A prática da marcação de exames no Hospital 
Márcio Cunha utilizando o aplicativo para tablets e 
smartphones WhatsApp ampliou as opções interação 
e diálogo ofertadas pela Fundação São Francisco 
Xavier aos seus clientes. O projeto foi desenvolvido 
pela Assessoria de Comunicação para a Gerência 
de Relacionamento com Clientes, responsável pela 
marcação dos atendimentos, a partir de pesquisas e 
avaliando a viabilidade e aplicabilidade da ferramenta. 

mascote: unindo os sentidos de proteção 
advindos dos cães de estimação, com o da 
tecnologia da robótica, o mascote Spark é 
um cão-robô super-herói que fortalece os 
conceitos de segurança e prevenção aos 
perigos, facilitando a comunicação com 
crianças e adultos.
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16.554 
agendamentos 
de consultas 
em 6 meses

O processo envolveu ainda o repasse 
das atividades e treinamento com a 
equipe Relacionamento com Clientes 
e o desenvolvimento de uma versão 
Beta para testes e avaliações do 
serviço durante 30 dias. Além 
disso, foi realizada uma ampla campanha de divulgação, com folhetos, displays nas 
recepções, outdoor, intranet, Facebook e notícia em jornais e revistas, reforçando a 
estratégia e garantindo a adesão imediata dos clientes. 

de forma prática e ágil, o cliente informa dados pessoais e pedido médico em foto – armazenados com os 
mesmos critérios de confidencialidade e segurança da instituição – e logo recebe o pré-agendamento, com 
data, horário e local para realização dos exames. O resultado da utilização da tecnologia são as mais de 2 mil 
marcações por mês, o que evita deslocamentos desnecessários de clientes e permite otimizar o fluxo de pessoas 
nas recepções das unidades, levando para o hospital clientes que realmente precisam de atendimento pessoal 
para resolver questões mais complexas.

Premiações conquistadas
O trabalho de apresentação, levantamento de dados e mostra de resultados de projetos 
implantados na FSFX foram transformados em premiados cases em 2015. 

» Prêmio Referências da Saúde (Revista Saúde Business Brasil) categoria Gestão da Tecnologia da 
Informação pelo programa de Avaliação de Desempenho do Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha

» Prêmio Excelência da Saúde 2015 (Revista Healthcare Management) categoria Governança Corporativa e Gestão em Saúde

Google, Facebook e Youtube

Um exemplo do sucesso em publicidade nas redes 
sociais foi o vídeo da Usisaúde que mostra os bons 
resultados de satisfação dos clientes em 2015, 
exibido no YouTube e Facebook. Somando as duas 
plataformas, foram cerca de 135 mil acessos em 
15 dias. Outra iniciativa, os três vídeos de Natal 
postados no Facebook, também fizeram sucesso. 
desdobramento da campanha interna “Procura-se 
ajudante de Papai Noel”, que instigou colaboradores 
com teaser em todas as unidades, as histórias de 
amizade entre colaboradores e clientes tiveram 
mais de 18.700 visualizações, 710 curtidas, 474 
compartilhamentos e 123 comentários.
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A Fundação investiu também nos serviços do 
Google Adwords para potencializar a atuação 
do Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente FSFX junto aos 
clientes do Vale do Aço e de outras regiões de 
Minas Gerais. Com investimento de baixo custo, 
em três meses, os números de cliques em links 
e visualizações na página da unidade no site 
FSFX aumentaram consideravelmente. A ação 
melhorou a relevância dos serviços oferecidos 
nos mecanismos de busca e contribuiu de 
maneira eficaz para reforçar a marca no Google e 
redes sociais.

O número de cliques passou de 30 
para 263, e o de visualizações de 
6.398 para 37.717 em três meses

Fanpages do Facebook
31.700 curtidas

Vídeos
150 mil visualizações

Campanhas Usisaúde

A comunicação foi decisiva para a FSFX garantir a viabilidade e lançamento no mercado do serviço 
Aeromédico Usisaúde. Para a contratação e oferta do novo produto pela operadora 
de planos de saúde, especializado em logística de transporte de pacientes adultos, 
neonatos e pediátricos graves por meio de UTI aérea e terrestre, era necessário ter 
bom volume de adesões internas. Com o lançamento de uma campanha específica do 
produto, direcionada aos colaboradores das unidades da FSFX e para os clientes de 
mercado, a meta foi superada pela operadora. 

No primeiro semestre em 2015, a Usisaúde lançou ainda a campanha externa para 
a captação de novos clientes. Com investimento e tempo de duração maior, o foco 
voltou-se para as pequenas e microempresas, de 3 a 50 empregados. O trabalho contribuiu para o resultado 
positivo da operadora, que, mesmo com a crise, fechou o ano com um aumento de 4% no total de beneficiários, 
com 10 mil novas vidas advindas de planos de mercado.
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total de contatos no Call Center: 1.216

Criar e manter um canal de interação, por meio das 
fanpages, permitiu ampliar a visibilidade da instituição 
nos últimos anos e potencializar a comunicação 
dos serviços das unidades de negócio. O intuito não 
é apenas atrair ainda mais fãs às fanpages, mas, 
sobretudo, fidelizar os clientes.
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resPonsabilidade social [g4-so1]

Ampliando as possibilidades do seu papel filantrópico, característica basilar da instituição, a Fundação São 
Francisco Xavier promove e apoia diversas ações para o desenvolvimento humano e comunitário. Para fomentar 
mais iniciativas com esse propósito, a organização mantém diálogo permanente com entidades, comunidade, 
voluntários, iniciativa privada e Poder Público, atuando em projetos de responsabilidade social.

As parcerias oportunizam um trabalho em rede que viabiliza novas possibilidades de fortalecer o espírito solidário. 
dentro das perspectivas de alcance social, a FSFX estreita o relacionamento institucional com os entes federados 
para captação de recursos que aumentam as oportunidades de investimentos nas unidades, principalmente aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), na área da assistência de alta complexidade.

Compromissos e incentivos

As instituições ou ONGs parceiras têm na FSFX 
toda estrutura e apoio para exercerem a cidadania 
e a solidariedade. Parte das ações sociais 
desempenhadas pela Fundação São Francisco Xavier 
contempla diferentes entidades, com benefícios para 
a comunidade local.

A rede de apoio movimenta iniciativa de valorização 
da vida, complementando os serviços desenvolvidos 
pela Fundação. Muitos deles direcionados a pacientes 
e seus familiares, a fim de oportunizar o acolhimento 
humanizado. Seja por meio do apoio espiritual, ou 
de atividades lúdicas e terapêuticas, os grupos são 
estimulados a estarem em constante sintonia com os 
valores e missão da FSFX.

Indo além do caráter filantrópico, a parceria com as 
entidades também assegura projetos para promoção 
da saúde, com estímulo ao esporte e conscientização 
sobre prevenção de doenças. Em eventos realizados 
em diferentes pontos, em que prevalecem as ações 
sociais, a comunidade consegue ter percepção dos 
trabalhos desenvolvidos graças ao forte vínculo entre 
as entidades e a Fundação São Francisco Xavier.

» Grupo Se Toque

» Casa de Apoio do Grupo Se Toque

» Associação de Assistência a 
Pessoas com Câncer (Aapec)

» Associação de Amparo a Pacientes 
com Câncer (Asapac)

» Associação dos Portadores de Insuficiência 
Renal do Vale do Aço (Apirva)

» Associação dos Doentes Renais 
Transplantados (Adort)

» Amigos do Riso

» Pastoral da Saúde (engloba 16 grupos)

» Livres para Doar

» Casa do Cuidado Humano (equipe multidisciplinar 
para serviço domiciliar a pacientes oncológicos 
restritos ao leito, com suporte aos familiares)
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Grupo se toque e FsFX: 
parceria consolidada

Um dos frutos da parceira da Fundação 
com entidades resulta em uma sólida oferta 
de acolhimento a pacientes com câncer. 
Trata-se do Grupo Se Toque, que atua na 
prevenção da doença, apoio a pacientes 
e acompanhantes, além de oferecer os 
serviços da Casa de Apoio. 

No local, pacientes do Vale do Aço e de 
outros municípios são beneficiados com 
hospedagem e alimentação diária, além de 
oficinas terapêuticas. A Casa de Apoio do 
Grupo Se Toque funciona em um terreno 
doado pela Usiminas, e atende a uma média 
de 24 pacientes e acompanhantes por mês. 

A FSFX auxiliou a entidade na reforma do 
espaço, cenário para atuação de voluntários e 
colaboradores. Parte do trabalho do Se Toque 
acontece nas dependências do Hospital 
Márcio Cunha e na Unidade de Oncologia.

Lavanderia social

de forma voluntária, a unidade de 
Processamento de Roupas da FSFX processa 
roupas para o grupo Se Toque, além de 
prestar serviços para a Prefeitura Municipal 
de Ipatinga, lavando cerca de 14 toneladas 
por mês.
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Voluntários: apoio para fazer o bem

Ao oportunizar espaço ao voluntariado, a Fundação abre um vasto campo para entidades atuarem no tratamento 
acolhedor e humanizado de pacientes e acompanhantes nas unidades hospitalares, entre outros projetos. Todas 
as pessoas que participam de ações voluntárias na Fundação São Francisco Xavier são cadastradas e precisam, 
necessariamente, passar por treinamentos sobre humanização, direitos e deveres dos pacientes, infecção 
hospitalar e higienização das mãos.

Ainda como medida de garantir a segurança durante 
os trabalhos, os voluntários possuem crachás para 
circularem nas dependências da instituição. Há um 
controle para organizar a atuação do voluntariado, 
com escala de trabalho e folha de presença.

O Seminário da Pastoral da Saúde é um evento 
anual, com foco na humanização e participação de 
palestrantes internos e convidados. O evento significa 
um momento importante para troca de experiências. 
Grande parte do trabalho voluntário desenvolve-se 
nas unidades do HMC I, HMC II e de Oncologia.

Número de voluntários

» Pastoral da saúde: 198

» Associação dos Portadores de Insuficiência 
renal do Vale do aço (apirva): 14

» doulas: 26

» Grupo Jovens renovados: 20

» Grupo Patrulha da alegria: 20

» Total: 278 inscritos
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“A palavra Doula já diz: doar. 
É você doar um pouco de 
você ao seu próximo. O meu 
trabalho é dar uma ajuda de 
segurança e tranquilidade no 
Centro Obstétrico do Hospital 
Márcio Cunha, para pacientes 
em parto normal ou cesárea.”

Maria das Dores Oliveira, 
doula

Grupos voluntários atuantes
APOIO ESPIRITUAL

» Ministros da Eucaristia 

» Ministros da Palavra / João Paulo II 

» Sagrado Coração de Jesus 

» Caravana da Fraternidade 

» São Lucas 

» Menino Jesus 

» São Camilo

» São João de Deus 

» São Francisco de Assis 

» São Mateus 

» Madre Teresa de Calcutá 

» Nossa Senhora da Penha

» Imaculado Coração de Maria 

» São José 

MúSICA NOS SETORES DE INTERNAçãO

» Oficina do Canto

APOIO ÀS GESTANTES NO CENTRO OBSTéTRICO 
(incentivo no trabalho de parto)

» Doulas

ENTRETENIMENTO NA PEDIATRIA

» Projeto Criança Criar 

» Patrulha da Alegria

» Grupo de Jovens Renovados

» Projeto Jovens Ativos

AULAS DE ARTESANATO E APOIO AOS 
ACOMPANHANTES DOS PACIENTES EM DIáLISE

» Apirva 

AULAS DE CROCHÊ E TRICO PARA GESTANTES 
INTERNADAS

» Grupo de Artesanato

Capacitação para colaboradores, 
voluntários e comunidade
Realizado em outubro, o 31º Seminário Mineiro 
de Humanização e Pastoral da Saúde teve como 
tema “Eu vim para servir”. direcionado a capacitar 
voluntários, colaboradores e comunidade sobre a 
visita pastoral, o evento buscou propor uma reflexão 
sobre a importância do cuidado humano e dos 
serviços realizados por voluntários com pacientes e 
familiares. 

durante as inscrições, a organização recolheu 
novelos de lã que são utilizados na confecção de 
sapatinhos para bebês e toucas para pacientes em 
tratamento de diálise e oncológicos internados no 
HMC. O Seminário, realizado por meio de parceria 
entre FSFX e Pastoral da Saúde, contou com palestra, 
missa e apresentação cultural.

Coral FsFX
Colaboradores da Fundação São Francisco Xavier 
desenvolvem um sensível trabalho para pacientes 
do HMC e de hospitais de outros municípios por 
meio da música: o Coral FSFX. O grupo mantém um 
calendário de apresentações, incluindo os eventos 
Concerto de Inverno, Semana da Música, doutores da 
Música e Cantata de Natal.

Posso ajudar?

estudantes de nível superior 
de cursos da área de saúde 
auxiliam no acolhimento aos 
clientes nas recepções do 
Hospital Márcio Cunha. O 
serviço agiliza o atendimento por 
meio das orientações oferecidas
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Fios de Amor
Apoiada por parceiros de diversas áreas, a Fundação 
São Francisco Xavier lançou, em dezembro de 2015, 
o projeto Fios de Amor, voltado para resgatar a 
autoestima de mulheres em tratamento na Unidade 
de Oncologia do Hospital Márcio Cunha. A proposta 
estimula os cidadãos a doarem cabelos (pelo menos 
40cm de comprimento) para confecção de perucas.

Com as peças produzidas a partir das primeiras 
doações, a FSFX organizou um desfile emocionante, 
que marcou o lançamento do Fios de Amor. No 
evento, brilharam mulheres em tratamento contra 
o câncer, acompanhadas das doadoras dos fios. A 
ação envolveu profissionais da saúde, da área da 
beleza, pacientes e doadores.

O projeto prevê um estoque de perucas na Unidade 
de Oncologia. As pacientes interessadas poderão 
escolher o modelo que combina melhor com o 
formato do rosto e tom da pele e utilizar o acessório, 
de forma gratuita. Além de economizar dinheiro, 
a iniciativa agiliza o tempo, já que a espera para 
produção de uma peruca leva de 15 a 30 dias.

“Eu decidi doar o meu cabelo porque 
sei que várias mulheres passam por 
situações difíceis. A única coisa que quero 
ganhar com esse gesto é a gratidão, e me 
sentir feliz por pensar no próximo.”

Jaqueline Vieira Coelho,
professora de língua portuguesa e inglesa. Doou cabelos para 
o Fios de Amor e desfilou durante o lançamento do projeto

Todas as unidades de 
negócio realizam ações 
que visam contribuir com o 
desenvolvimento comunitário 
local, embora não haja 
programas específicos de 
engajamento da comunidade 
ou avaliação de impactos 
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Campanhas e eventos

Conscientizar clientes, colaboradores e comunidade sobre assuntos importantes para a promoção 
da saúde, segurança e qualidade de vida. Esse compromisso é assumido pela Fundação de forma 
permanente, ao longo de todo o ano, e envolve profissionais de diversos setores das unidades de negócio.

higienização das mãos
Para reforçar as boas práticas no ambiente hospitalar, 
a Fundação realizou a campanha “Combata as 
infecções com as medidas certas”, direcionada 
a colaboradores, pacientes e acompanhantes do 
HMC. A iniciativa chamou a atenção para a correta 
higienização das mãos, uma atitude primordial para 
a prevenção e controle de infecções e que colabora 
para a redução do tempo de permanência do 
paciente, do risco de morbidade e mortalidade, entre 
outros benefícios. 

Para ilustrar a campanha, um mascote foi criado e 
batizado de Zé Limpeza, a partir de sugestões de 
colaboradores. Outra ação consistiu na troca dos 
cordões dos crachás dos profissionais por botons 
retráteis.

Carnaval sem traumas
Na véspera do feriado de Carnaval, médicos 
ortopedistas abordaram motoristas, motociclistas 
e pedestres nos estacionamentos do HMC para 
conscientizar sobre riscos e prevenção de acidentes 
no trânsito. A campanha chamou a atenção para o 
uso do cinto de segurança.

trânsito seguro 
A FSFX e a Usiminas se uniram para realizar, de 
forma conjunta, uma campanha de conscientização 
sobre segurança no trânsito. Blitze informativas nas 
portarias e proximidades das unidades de negócio 
da Fundação e da empresa alertaram pedestres, 
motociclistas e motoristas para o comportamento 
seguro. Com o tema “Vá e volte para o trabalho com 
segurança”, a campanha orientou colaboradores e 
comunidade em geral.
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Campanha do Agasalho
A edição 2015 da Campanha do Agasalho beneficiou 
16 mil pessoas durante o inverno. O trabalho dos 
colaboradores da FSFX na Campanha do Agasalho 
da Usiminas contemplou 130 entidades localizadas 
nas regiões de atuação da Fundação (Vale do Aço, 
Cubatão, Baixada Santista, Itatiaiuçu, Itaúna, Belo 
Horizonte, Vespasiano e Contagem). A mobilização 
envolveu alunos do Colégio São Francisco Xavier. 
Foram arrecadados agasalhos, calçados, roupas, 
colchões, materiais de limpeza, cestas básicas e itens 
de higiene pessoal, conforme a necessidade de cada 
uma das entidades.

Dia mundial do rim
Comemorado em março, a data serviu de alerta para 
a prevenção e o diagnóstico precoce da doença 
Renal Crônica, com distribuição de panfletos com 
dicas para colaboradores, clientes e alunos do 
Colégio São Francisco Xavier, além da instalação de 
um megabanner no Pronto-Socorro.

80 mil peças arrecadadas

20% de aumento em relação a 2014

outubro rosa e novembro Azul
As campanhas mundiais de prevenção ao câncer 
de mama e de próstata já fazem parte do calendário 
fixo de eventos da Fundação São Francisco Xavier. 
Estimulando a prevenção e o diagnóstico precoce, 
as ações para dar visibilidade ao Outubro Rosa e 
Novembro Azul, incluindo peças informativas e 
iluminação especial nas fachadas das unidades, 
sensibilizam a sociedade sobre os cuidados 
essenciais no combate à doença.

Doação de sangue
Trabalho permanente da Fundação, a 
conscientização sobre a doação de sangue é 
promovida ao longo de todo o ano por meio 
de campanhas, em parceria com a Usiminas 
e entidades ou divulgação na imprensa e 
junto aos colaboradores. Além disso, para 
incentivar mais doadores voluntários, o 
FSFX ampliou o horário de atendimento do 
setor de Hemoterapia do Hospital Márcio 
Cunha, criando o novo horário de 15h às 
18h30. Para acomodar melhor os doadores, a 
instituição disponibilizou uma nova sala para 
atendimento na recepção principal do HMC.
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superosas: superando o câncer de mama
Em outubro, uma exposição fotográfica na praça da alimentação do HMC I apresentou, em 20 imagens, 
mulheres que venceram a doença. Os registros de superação serviram de exemplo e chamaram a 
atenção para a importância dos exames preventivos.

Doação de órgãos
Sob a coordenação da Comissão Intra-hospitalar 
de doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(Cihdott) do HMC, a FSFX realizou campanhas 
educativas para sensibilizar a população sobre 
a importância de ser doador. As informações 
compartilhadas ajudam a salvar vidas. A equipe 
do HMC conseguiu captar, em 2015, coração, rins, 
córneas e fígado.

Amamentação
Tendo como gancho de oportunidade a Semana 
Mundial da Amamentação, em agosto, a FSFX 
reforçou a importância do leite materno para a saúde 
das mães e dos recém-nascidos. As equipes da 
maternidade do Hospital Márcio Cunha programaram 
um ciclo de palestras de médicos e enfermeiros com 
mães, pais e acompanhantes, além de orientações 
individuais e em grupo sobre os benefícios do 
aleitamento materno.

Relatório de
Sustentabilidade  2015

Mensagem da Administração

A Fundação

Governança Corporativa

Estratégia

Inovação

Hospital Márcio Cunha

Usisaúde

Centro de Odontologia Integrada

Colégio São Francisco Xavier

Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente

Relacionamento com os Stakeholders

Desempenho Ambiental

Desempenho Financeiro

Sobre o Relatório

161



Jovens Lideranças do Bem
Alunos, colaboradores e corpo docente do Colégio 
São Francisco Xavier participaram, de março a 
outubro de 2015, do projeto Jovens Lideranças do 
Bem. A proposta ressalta valores nas questões 
do cotidiano e no confronto com a realidade para 
desenvolver senso de justiça, respeito e solidariedade.

empresa sem tabaco
A campanha tratou da proibição do fumo das 
dependências das unidades do HMC, incluindo 
estacionamentos, jardins e espaços próximos 
a lanchonetes, entradas, escadas, entre outros. 
Cartazes ilustrativos chamaram a atenção para a Lei 
Antifumo. Abordagens individuais e coletivas para o 
abandono do hábito de fumar também contemplaram 
a ação. A Fundação ainda desenvolve o Projeto 
Inspirar, do Programa Atitude Rima com Saúde, 
destinado aos beneficiários que desejam viver sem 
o tabaco. Os colaboradores que não possuem plano 
da Usisaúde podem participar por meio do Serviço de 
Saúde Ocupacional da FSFX.

Campanha de vacinação
Realizada em parceria com a Usiminas, a campanha 
de vacinação contra a gripe acontece anualmente no 
período que antecede o inverno. O Programa Atitude 
Rima com Saúde, da Usisaúde, prioriza a oferta 
do calendário de vacina como medida importante 
para prevenir a doença. Postos de vacinação, 
espalhados em diferentes localidades, contemplam 
colaboradores da FSFX e empregados da Usiminas.

incentivo ao esporte
A Fundação oferece apoio nas corridas anuais em 
Ipatinga, Belo Horizonte e Santos, com treinamento 
aos atletas nos meses que antecedem o evento. 
No dia da corrida a FSFX disponibiliza, por meio 
da Usisaúde, ponto de apoio com alimentação, 
hidratação e suporte médico.
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expo Usipa
Quem visitou a Expo Usipa, em julho de 2015, em 
Ipatinga, conferiu diferentes atrações no estande da 
Fundação São Francisco Xavier. Entre os destaques, 
as realizações da FSFX, as comemorações dos 50 
anos do Hospital Márcio Cunha e a comercialização 
de planos e programas de Promoção da Saúde pela 
Usisaúde e dos serviços de Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional. 

A presença na maior exposição da indústria, comércio 
e prestação de serviços do Leste de Minas mostrou 
ao público a história do HMC, por meio de uma sala 
de cinema montada no estande. No Espaço Saúde, os 
visitantes atendidos aferiram a pressão, calcularam o 
Índice de Massa Corporal (IMC), realizaram exames 
de glicemia e receberam orientação sobre prevenção 
de doenças.

Portas abertas

como forma de manter integração 
com a comunidade e contribuir com o 
aprendizado, as unidades de negócio 
da Fundação São Francisco Xavier 
recebem instituições de ensino, saúde 
e educação para visitas técnicas. 
o agendamento é realizado pelo 
setor de Comunicação da FSFX

parceria com o poder público

O diálogo institucional entre a Fundação São 
Francisco Xavier e o Poder Público é pautado pelo 
respeito e transparência. A parceria entre a instituição 
e os governos Municipal, Estadual ou Federal 
fortalece as ações para a comunidade, gerando 
impacto em toda região, graças a convênios firmados 
com os entes federados e a correta aplicação desses 
recursos por parte da FSFX.

Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a Fundação 
assegura com esses aportes a manutenção dos 
serviços e dos atendimentos pelo Sistema Único 
de Saúde (60% do total) nas unidades do Hospital 
Márcio Cunha. O mesmo padrão adotado aos clientes 
dos convênios é empregado nos procedimentos aos 
pacientes do SUS.

pronon
A Unidade de Oncologia teve grandes avanços com 
a aprovação dos projetos elaborados pela FSFX no 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(Pronon). Com o apoio do Ministério da Saúde, 
a instituição adquiriu dois aceleradores lineares, 
promoveu a reforma e ampliação da infraestrutura 
da Unidade de Oncologia e implementou o serviço 
de Oncologia Pediátrica, entre outros investimentos. 
Como retorno, a FSFX segue como referência para a 
macrorregião Leste de Minas, ofertando tratamento 
gratuito aos pacientes do SUS.
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pronas
O Programa de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas) permitiu à Fundação 
investir na melhoria dos serviços de reabilitação. Além dos programas, outra forma de assegurar recursos 
para promover a ampliação de serviços, como de hemodiálise e no centro cirúrgico, é a liberação das 
emendas parlamentares. 

Também registraram aumento os exames de endoscopia, ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, 
espirometria, polissonografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, Holter, MAPA e teste 
ergométrico, em virtude de novos contratos com a Prefeitura de Ipatinga e o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde).

outubro rosa
Em 2015, o agendamento para mamografia no HMC pelo SUS atingiu a capacidade máxima ofertada em curto 
espaço de tempo. A campanha foi realizada em parceria com o Governo Municipal de Ipatinga.

Recorde de agendamentos de mamografias no HMC pelo SUS: 

» 5.000 mamografias realizadas durante o outubro rosa 
» 2.500, por meio do SUS, em mulheres entre 40 e 69 anos

39
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pelo sUs no hmC 2014 2015

* Número de campos de tratamento. Fonte: Sistema Tabwin.
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investimentos

Em 2015, por meio de recursos próprios ou provenientes de convênios com o Poder Público, a Fundação 
manteve o Programa de Bolsa de Estudos no Colégio São Francisco Xavier, ampliou os serviços 
assistenciais ofertados pelo SUS e adquiriu novos equipamentos para otimizar os atendimentos (incluindo 
a oferta de exames), além de facilitar o acesso da população à ações de promoção da saúde.

Recursos firmados – Custeios

Programa / Convênio Aplicação dos recursos Origem 2014 (R$)  2015 (R$)

Integra SUS Livre movimentação 1.946.065,00 1.946.065,44

Incentivo à Contratualização Livre movimentação  12.128.611,00 10.526.208,72

ProHosp - Custeio Compra de materiais e medicamentos 4.723.037,00 6.240.240,01

Rede Resposta Custeio (equipe e capacitação) 3.265.142,00 4.825.528,58

Leitos de Retaguarda Custeio (equipe e capacitação) 2.093.976,00 2.885.227,40

Rede Cegonha Custeio (equipe e capacitação) 1.387.744,00 2.272.628,06

Convênio 2480 (Custeio) Compra de materiais e medicamentos 3.234.363,00 2.268.660,78

Valores contabilizados

Recursos firmados - Equipamentos / Infraestrutura

Programa / Convênio Aplicação dos recursos Origem 2014  2015

Pronon - Avanço tecnológico Aquisição para a Unidade de Oncologia 2.518.063,00

Pronon - Reforma e Ampliação Reforma da Unidade de Oncologia 1.075.821,00

Aquisição – CDI e Centro Cirúrgico Novos equipamentos 1.081.000,00

Acelerador Linear (Siconv) Aquisição para a Unidade de Oncologia 2.000.000,00

Pronas - Serviço de Reabilitação Ampliação do serviço no HMC – 649.651,93

Aquisição – Diálise Equipamentos para a Hemodiálise – 300.000,00

Aquisição – Diálise Equipamentos para a Hemodiálise – 100.170,00

Programa / Convênio Aplicação dos recursos Origem  2015 (R$)

Pronon - Capacitação em Oncologia Custeio em capacitação em Oncologia 754.868,99

Pronon - Unidade de Cuidados Paliativos Implantação da Unidade de Cuidados Paliativos 3.636.759,82

Pronon - Oncologia Pediátrica Implantação da Unidade de Oncologia Pediátrica 1.928.219,58

Pronas - Ampliação do Serviço de Reabilitação Ampliação do Serviço de Reabilitação HMC 1.842.477,70

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) Compra de materiais e medicamentos 1.929.768,00

Time Mania Telemedicina - Educa SUS 25.000,00

Valores dos convênios / programas (não significa que os recursos foram repassados à FSFX ou utilizados)
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programa de Bolsas de estudos
Um dos benefícios para a comunidade, a bolsa de filantropia garante o acesso de estudantes - que se 
enquadrem nos critérios socioeconômicos - ao ensino de qualidade do Colégio São Francisco Xavier, 
incluindo os cursos técnicos. 

Em 2015, a FSFX aumentou o número de ofertas das bolsas aos dependentes de colaboradores da 
instituição. O Programa contemplou 45 novos dependentes e 15 alunos da comunidade com descontos 
integral ou parcial nas mensalidades.

novo ponto da polícia militar no hmC i
Para oferecer mais segurança aos clientes, a 
Fundação investiu na construção de um novo ponto 
da Polícia Militar na Unidade I do Hospital Márcio 
Cunha. O local foi equipado e cedido ao 14º Batalhão, 
servindo como posto-base para policiais e viaturas. 

A infraestrutura favorece o trabalho de 
monitoramento dos bairros e tornou-se uma 
referência de segurança para clientes e moradores 
do entorno. No ponto, a população pode ser atendida 
para registros eletrônicos de boletins de ocorrência. 
A parceria entre as instituições inspira segurança e 
tranquilidade para clientes e comunidade.

Diálogo com o Poder Judiciário e Ministério Público
Como parte das ações de responsabilidade social 
encetadas pela FSFX, a instituição mantém em 
seu calendário encontros sazonais com entidades 
de classe, representantes da sociedade civil e das 
esferas do poder público. Em 2015, dois desses 
encontros reuniram juízes, promotores e defensores 
públicos de Ipatinga.

O diálogo com o Poder Judiciário e Ministério Público 
teve importante papel para detalhar os desafios e 
serviços da Fundação, ampliando as informações 
para o cenário da gestão da saúde na região, estado e 
país. Os diretores da FSFX receberam os convidados 
na Unidade I do HMC, e relataram as iniciativas 
da organização em prol do desenvolvimento da 
macrorregião Leste de Minas Gerais.

Estrutura cedida pela 
FSFX ao 14º Batalhão

» Área de 69 m²

» sala de trabalho policial

» computadores conectados 
à internet

» Mobiliário

» bebedouro

» banheiro

» estacionamento para viatura
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Valor para a comunidade

Manter a filantropia é prioridade da Fundação São Francisco Xavier. Grande parte das realizações da instituição 
está canalizada para beneficiar a comunidade, direta ou indiretamente. Por isso, todas as unidades de negócio 
da FSFX orientam suas ações sob o valor filantrópico, de modo a corresponder à confiança da população com 
projetos e programas de responsabilidade social e que sigam os princípios sustentáveis.

Para assegurar esse compromisso para 2016 a Fundação estabeleceu o Plano de Travessia, tendo em vista o 
cenário econômico brasileiro. O plano prevê metas que irão direcionar a atuação das equipes da FSFX.

1. Realização do Ano do Cliente: priorizar o cliente para resolver toda e qualquer demanda com agilidade e eficiência.

2. Austeridade: aplicar ainda mais rigor no controle dos gastos.

3. Preservação do Patrimônio FSFX: investir em iniciativas que agregam 
valor e fortaleçam o alcance social da instituição.

4. Não perder de vista as oportunidades: estar atento às oportunidades externas e internas para melhorar as ações.

5. Olhar mais apurado para os processos: avaliação consistente e crítica, 
evitando retrabalhos e burocracias desnecessárias.

6. Agenda positiva com a Usiminas: estar ao lado da instituidora da Fundação, cooperando 
com a busca da empresa para superar os desafios corporativos.

7. Liderar e fazer acontecer: assumir o comando, gerenciar os riscos, 
participar ativamente, motivar e mobilizar as equipes.

8. Recursos Humanos: prover condições adequadas de trabalho, buscar o desenvolvimento e a meritrocacia.

9. Comunicação e Marketing: fortalecer o prestígio, a identidade e imagem da FSFX.
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8. dESEMPENHO
 AMBIENTAL
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indicadores de deseMPenho aMbiental

energia [g4-en3 | g4-en5 | g4-en6 | g4-en7]

Com foco no consumo consciente, a Fundação São Francisco Xavier orienta colaboradores para a racionalização 
da energia elétrica, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados pela instituição. Nesse aspecto, o 
Programa Otimizar para Sustentar figura como medida adequada, pois incentiva boas práticas para a economia 
de recursos.
 
Em 2015, as lâmpadas de LEd instaladas pela Fundação nas novas construções contribuíram para a redução do 
consumo de energia. O ano marcou também o início da substituição das lâmpadas fluorescentes por LED em 
algumas unidades da Fundação.

GLp
Todas as unidades de negócio da FSFX utilizam o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em pequenos ou grandes 
volumes, de acordo com a necessidade de cada uma. As unidades I e II do Hospital Márcio Cunha são as que 
mais consomem. Os pequenos consumidores, como o Centro de Odontologia Integrada (COI) e a Unidade de 
Oncologia, consumiram, em 2015, em torno de 150kgf.

Vapor saturado
O vapor saturado consumido pela Fundação 
é utilizado somente no HMC I. Os equipamentos 
das unidades externas utilizam como fonte a 
energia elétrica.

Consumo do vapor saturado em 2015
HMC I: 14.100 toneladas

energia elétrica consumida 
em 2015: 12.206.087 kWh
Somatória do consumo mensal nas unidades

Metas para 2016:

» Dar continuidade aos serviços de substituição 
das lâmpadas fluorescentes por LED

» Implantar novo sistema de aquecimento de água

» Adquirir equipamentos com consumo 
reduzido de energia elétrica

» Migração para a prática do Mercado Livre 
de Energia (consultoria Prime Energy)
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sistema de refrigeração
Para climatização, a FSFX trabalha com sistema de refrigeração central nas unidades. A central trabalha de 
acordo com a demanda: quando maior a carga térmica do prédio, maior o consumo. diminuindo a carga térmica, 
há um consumo menor da central de refrigeração.

Unidade Refrigeração empregada Consumo em 2015 (kW)

HMC I e sede da FSFX Sistema que recebe produção da central e encaminha ao setor final 2.000.000

HMC II Sistema similar ao HMC I 700.000

COI Sistema composto por cinco unidades de “splitão dutado” 96.000

Unidade de Oncologia Cada setor possui equipamento individual (split) 100.000

CSFX Cada sala possui climatização individual 150.000

Os valores consumidos podem ser reduzidos em 2016. A Fundação 
contratou projeto de viabilidade para se tornar autossuficiente na 
geração de vapor e água quente no HMc I, utilizando o gás GNV como 
combustível e na criação de fonte de energia. Como resultado, haverá 
redução no consumo de vapor saturado, gerando economia.

Água [g4-en8 | g4-en9 | g4-en10]

A Unidade I do Hospital Márcio Cunha é abastecida pela Estação de Tratamento de água 
Potável (Etap) construída pela Usiminas, instituidora da Fundação, no período de implantação 
da empresa. A estação capta e trata a água do rio Piracicaba para consumo da própria 
Usiminas, que a fornece gratuitamente à Unidade I do HMC. As demais unidades da FSFX 
utilizam a água tratada e distribuída pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). 
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Volume total consumido por unidade em 2015:

» Hospital Márcio Cunha - Unidade I (bairro das águas): 216.000 m³

» Hospital Márcio Cunha - Unidade II (bairro Bom Retiro): 27.948 m³

» Unidade de Oncologia (bairro Ferroviários): 5.340 m³

» Unidade de Diagnóstico (bairro Ideal): 336 m³

» Unidade de Entrega de Resultados (bairro Bom Retiro): 228 m³

» Colégio São Francisco Xavier (bairro Horto): 5.459 m³

» Colégio São Francisco Xavier (bairro Cariru): 2.348 m³ 

» Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente (bairro Bom Retiro): 768 m³

» Centro de Odontologia Integrada (bairro Horto): 12.508 m³

Total de água retirada (por fonte) em 2015:

rios: 271.139 m³

Fontes subterrâneas: 0 m³

Total: 271.139 m³

metas para 2016
Após fase de estudos desenvolvidos em 2015, a FSFX pretende implantar, em 2016, novas práticas para redução 
do consumo de água. Um dos projetos a ser priorizado deverá ser o reúso de águas e derivados, gerando a “água 
industrial”. Com essa iniciativa, além dos ganhos socioambientais, haverá redução de custos.

Os projetos incluem a construção de uma estação de tratamento de esgoto, novas construções com sistema 
de captação de água de chuva, continuação das reformas com instalação das descargas ecossustentáveis e 
substituição da rede de abastecimento de água da Unidade I do Hospital Márcio Cunha. A troca da rede existente 
da Etap, com 30 anos de uso, consiste em uma atividade de manutenção que otimizará o abastecimento na 
Unidade. As iniciativas ainda carecem de estudos de viabilidade técnica e econômica.
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metas para 2016
As ações planejadas pela FSFX para a redução do 
consumo de água, incluindo a implantação de uma 
estação de tratamento de esgoto e substituição da 
rede de abastecimento da Unidade I do HMC, terão 
impacto na redução do descarte total.

Efluentes [g4-en22]

Volume de esgoto descartado por unidade
(destinado à Estação de Tratamento/Copasa)

» HMC Unidade I: 120.000 m³

» HMC Unidade II: 19.564 m³

» Unidade de Oncologia: 3.738 m³

» Unidade de Medicina Diagnóstica: 235 m³

» Unidade de Entrega de Resultados: 160 m³

» Colégio São Francisco Xavier: 5.465 m³

» Centro de Odontologia Integrada: 8.756 m³

» Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e 
Meio Ambiente: 538 m³

» Total 2015: 158.456 m³

resíduos sólidos [g4-en23 | g4-en25]

Os cuidados da Fundação com a destinação e 
tratamento dos resíduos sólidos gerados por suas 
unidades de negócio seguem as legislações vigentes. 
Há a preocupação em minimizar os impactos 
ambientais durante esses processos. Todos os 
métodos são avaliados e definidos pela organização 
para contratar as terceirizadas e realizar os serviços 
de acordo com as leis ambientais. 

divididos em categorias, cada tipo de resíduo tem 
um encaminhamento específico (vide tabelas). Parte 
deles, como os resídulos não perigosos recicláveis, 
é vendida, e a renda gerada é investida na própria 
instituição.

metas para 2016
» Reduzir o peso total de resíduos 

infectantes gerados com incentivo 
à melhor segregação nas áreas 
assistenciais.

» Aumentar o peso total de resíduos 
destinados à reciclagem, com maior 
conscientação dos colaboradores sobre 
a Coleta Seletiva.

» Ampliar o número de dados e 
acompanhamento da geração de 
resíduos nas demais unidades da FSFX 
em que não há controle.
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Total resíduos não perigosos:
1.205,19 toneladas
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resíduos não perigosos (em toneladas)

Grupo D (recicláveis) / Tratamento: reciclagem
Unidades contempladas: HMC I e HMC II

Não recicláveis: 1.078,20 toneladas
Recicláveis: 126,99 toneladas
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Mês Papel Metais e eletrônicos Plástico Outros materiais*

Janeiro  1.492,50  148,00  532,50  193,00 

Fevereiro  1.117,50  -  596,50  146,00 

Março  1.817,50  324,40  740,00  158,00 

Abril  1.292,50  506,00  709,00  245,00 

Maio  1.207,50  148,00  552,50  214,00 

Junho  2.222,50  172,18  872,50  199,00 

Julho  1.620,00  414,80  652,50  673,00 

Agosto  1.625,00  1.084,00  635,00  530,00 

Setembro  1.494,50  466,76  692,50  386,00 

Outubro  1.312,50  532,00  700,00  709,00 

Novembro  991,00  284,00  640,00  488,00 

Dezembro 1.985,00 306,00 615,00 741,00

Total  18.178,00 4.386,14  7.938,00 4.682,00

Renda gerada com a venda de recicláveis (em R$)

Renda total gerada: R$ 35.184,14

Total resíduos perigosos: 
71,71 toneladas
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Grupo B (químicos) / Tratamento: incineração
Unidades contempladas: HMC I, HMC II, Oncologia e COI
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resíduos perigosos (em toneladas)
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9. dESEMPENHO
 FINANCEIRO
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Demonstrativo de superávit/déficit

Em 2015, a Fundação São Francisco Xavier demonstrou evoluções positivas nos seus resultados em relação 
aos anos anteriores e superou suas metas em relação ao planejado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) do período atingiu 58,8 milhões, 9,83% acima do registrado em 2014. 

O superávit do exercício aumentou 17,52% e alcançou 58,64 milhões. O resultado operacional registrou 
45,77 milhões, 14% superior ao ano anterior, e arrecadou 621 milhões.

deseMPenho e deMonstração 
de resultados Por eiXo de negócios 
e consolidado [g4-13 | g4-17 | g4-ec1 | g4-ec4]

Aspecto 2013 2014 2015 ∆ 2015/2014 ∆% 2014/2015

(+) Receita operacional líquida 556.210 610.120 621.113 10.993 2%

(–) Custos e despesas operacionais -527.713 -570.013 -575.343 -5.330 1%

(=) Resultado operacional 28.497 40.107 45.771 5.664 14%

(+/-) Resultado não operacional¹ 7.589 9.796 12.869 3.073 31%

(=) Resultado líquido 36.086 49.903 58.640 8.737 18%

(=) Lajida/Editda² 39.964 53.539 58.803 5.264 10%

Margem operacional 5,1% 6,6% 7,4% 0,8% 12,1%

Margem líquida 6,5% 8,2% 9,4% 1,3% 15,4%

Margem Lajida/Ebitda 7,2% 8,8% 9,5% 0,7% 7,9%
¹ Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras (+/-) Outras Receitas Não Operacionais. ² Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.

Demonstrações de resultado (em R$ milhares)

receitas operacionais líquidas - 
por atividade (em R$ milhares)

receitas operacionais

Obs.: Receitas Operacionais Líquidas considerando o faturamento interno entre os estabelecimentos (HMC>USISAÚDE) e (COI>USISAÚDE)

2013 2014 2015

Atividade R$ R$ R$

Saúde suplementar 273.997 290.777 294.676

Assistência médico-hospitalar 226.931 257.375 266.983

Educação 17.610 18.123 17.009

Segurança e Medicina Ocupacional 17.497 20.965 19.652

Saúde Odontológica 20.175 22.880 22.793

Total 556.210 610.120 621.113
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2013 2014 2015

Unidade de negócio R$ R$ R$

Usiminas 168.532 155.581 142.856 

Convênios/Particulares 201.348 261.009 295.029 

Fundo Saúde + Cosaúde 112.354 89.383 90.061 

SUS/Estado 73.976 104.147 93.167 

Total 556.210 610.120 621.113 

Receitas por fonte de recursos (em R$ milhares)

Evolução dos resultados (em R$ milhões)

Estas evoluções devem-se principalmente à ampliação dos serviços, crescimento da carteira de clientes de 
mercado e atuação constante junto aos governos na captação de recursos públicos para atividades sociais, 
permitindo crescimento das receitas e recebimentos de extrateto (SUS) retroativos a 2014. 
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Unidade Planejado Executado ∆ Variação

HMC I 2,66 0,57 -2,09

HMC II 12,40 12,48 0,07

Oncologia 6,12 5,23 -0,89

Usisaúde 16,87 22,62 5,75

CSFX 0,87 1,04 0,17

COI 2,02 2,23 0,21

SESMT/Contratos 2,05 1,61 -0,44

FSFX 43,00 45,77 2,77

Meta operacional 7,00% 7,37% 0,37%

Resultados operacionais (em R$ milhões)

Em R$ milhões
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destaque também para os resultados dos programas de promoção da saúde, em especial a Unidade de Atenção 
Primária com atuação na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no gerenciamento de doenças 
crônicas, proporcionando redução da sinistralidade. 

A melhora da performance operacional, os novos recursos tecnológicos de informação, a racionalização dos 
recursos e as revisões dos processos em todos os negócios também são fatores relevantes nesta alavancagem 
nos resultados, com destaque para as iniciativas realizadas por meio do programa “Otimizar para Sustentar”, que 
promoveu centralização de operações, fortalecendo o conceito dos serviços compartilhados, renegociação e 
unificação de contratos e a consistente revisão de processos operacionais utilizando a metodologia Lean Six Sigma.

Para contornar os desafios de um ano sem boas perspectivas, as unidades de negócio da Fundação São 
Francisco Xavier, por meio de uma gestão eficiente e bem estruturada, enfrentaram as adversidades do cenário 
atual sem perder de vista as metas de nosso planejamento financeiro.
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O montante dos resultados alcançados é fruto de 
iniciativas em captações de novas receitas, tais 
como a inclusão de nova especialidade, a Medicina 
Hiperbárica, o lançamento de nova modalidade 
de check-up executivo, a implantação de uma 
nova Clínica Oftalmológica, da nova unidade de 
transplantes, dentro do Pronto-Socorro, a criação 
do Serviço de Atenção domiciliar para pacientes 
de convênio, como garantia da continuidade à 
assistência de qualidade prestada no HMC, agora 
também em domicílio, aquisição de nove novos 
equipamentos para a realização de exames de 
Endoscopia e de Colonoscopia, com recursos de 
magnificação de imagens. Esses foram fatores de 
destaque neste ano para o cumprimento das metas 
do Hospital Márcio Cunha.

Novas formas de prestação de serviços de 
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente resultaram em novos contratos, tais como 
a implantação dos trabalhos de Bombeiro Civil na 
unidade da Usiminas de Cubatão; mapeamento 
ergonômico na empresa Usiminas Mecânica com 
atendimento médio de 600 vidas; realização de 
avaliações ambientais de vibração de mãos e braços 
e corpo inteiro; consultoria na implantação do 
Programa do Governo Federal E-Social e elaboração 
de modelo de atendimento para empresas com 
contratos temporários na área da Usiminas, 
contemplando os serviços de saúde, segurança e 
higiene ocupacional.

O CSFX também ampliou seu portfólio de serviços, 
firmando parceria com a PUC Minas e sendo 
credenciado pelo MEC como polo da PUC Minas para 
oferta de cursos de graduação na modalidade Ensino 
à distancia (EAd), além do lançamento dos cursos 
de curta duração. Em parceria com o Instituto dos 
Advogados de Minas Gerais, o colégio ofertou o curso 
“O novo código de Processo Civil e os cuidados na 
Prática Forense”. 

Lançou também os cursos de capacitação com 
curta duração no CSFX Técnico, para alunos de 
diversas áreas que desejam ingressar no mercado 
de trabalho. Com a aprovação da Secretaria 
Estadual de Educação de Minas Gerais, lançou os 
novos Cursos Técnicos em Estética e Edificações 
e desenvolvimento do Projeto Job Training para 
capacitação de colaboradores da Usiminas Cubatão, 
em manutenção de Aciaria.

destaque também para a menor sinistralidade dos 
Planos Segurados da Operadora Usisaúde (Plan: 
76,00% / Real: 74,51%), reflexo dos resultados 
alcançados nos programas de promoção da saúde, 
em especial a Unidade de Atenção Primária com 
atuação na promoção da saúde, na prevenção de 
doenças e no gerenciamento de doenças crônicas. 
A experiência e modelos estabelecidos, a partir de 
parceria com a instituição americana Cambridge 
Helthcare Alliance, têm permitido melhor controle 
da sinistralidade e altos índices de satisfação dos 
beneficiários atendidos. 

A atuação constante na comercialização de vidas de 
mercado foi fundamental para a expansão de 5.892 
vidas do plano de saúde (147.678, em 2014 e 153.570, 
em 2015). No plano odontológico, também teve 
destaque a comercialização de planos de mercado, 
passando de 4.301 vidas em 2014 para 7.114 em 
2015, principalmente pelas parcerias firmadas com 
várias empresas da região do Vale do Aço.

Quanto aos custos, as otimizações por meio 
do Programa Otimizar para Sustentar foram 
fundamentais para a alavancagem dos resultados, 
ao promover centralização de operações, 
renegociação de contratos, otimização de mão de 
obra administrativa, revisão de processos utilizando 
a metodologia Lean Six Sigma e uma sólida gestão 
matricial de despesas.
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Demonstração de valor adicionado (em R$ milhares)

Aspecto 2014 2015 ∆ 2015 (-) 2014 ∆ 2015 
(-) 2014

Receitas¹ 507.971 618.108 110.137 21,7%

(-) Insumos e serviços adquiridos de terceiros e depreciação -350.950 -438.700 -87.750 25,0%

(=) Valor adicionado líquido produzido pela instituição 157.022 179.409 22.387 14,3%

(+) Valor adicionado recebido em transferência² 10.746 15.974 5.227 48,6%

(=) Total do valor adicionado a distribuir 167.768 195.383 27.615 16,5%

Distribuição do valor adicionado 167.768 195.383 27.615 16,5%

Remuneração do trabalho (pessoal e encargos) 114.656 133.104 18.448 16,1%

Terceiros (despesas financeiras e aluguéis) 3.198 3.639 441 13,8%

Superávit do exercício 49.913 58.640 8.726 17,5%

¹Soma das Receitas de Serviços Hospitalares, Mensalidades Planos de Saúde e Odontológicos, Mensalidades Escolares e Serviços Contratados, deduzidos das provisões para 
devedores duvidosos. ²Soma das Receitas Financeiras e Outras Receitas Não Operacionais que contemplam, principalmente, as Receitas com aplicações financeiras da Instituição.

No comparativo da dVA* entre os anos de 2015 e 2014, constata-se que a FSFX gerou R$ 27,6 milhões, 
16% a mais de riqueza do que no ano anterior, totalizando uma riqueza gerada de R$ 195,4 milhões. 
Todos os negócios da FSFX (HMC, COI, CSFX, Usisaúde e Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente) foram considerados no relatório. 

deste montante gerado, a instituição distribuiu suas riquezas da seguinte forma: 
» 68% (r$ 133,1 milhões) com gastos para remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios), 

representando 16% a mais que 2014. 

» 2% (r$ 3,6 milhões) com pagamento a terceiros (principalmente instituições financeiras).

» 30% restantes (r$ 58,6 milhões) ficaram retidos como superávit para manter a sustentabilidade 
da FSFX a curto, médio e longo prazo, possibilitando a liquidez necessária para realização de novos 
investimentos e agregar mais valor.

* DVA: demonstração contábil destinada a evidenciar, de forma concisa, os dados e as informações do valor da riqueza gerada pela 
entidade em determinado período de sua distribuição. (NBCT 3.7). O DVA - mede o PIB criado pela instituição.
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Capitalização total discriminada em termos de dívida¹ e patrimônio líquido (em R$ milhares)

Região 2013 2014 2015 ∆ 2015 (-) 2014

Vendas em Minas Gerais 472.779 512.501 525.897 13.396 

Vendas em SP/Outras regiões 83.432 97.619 95.217 -2.403 

Total 556.210 610.120 621.113 10.993 

Vendas por região (em R$ milhares)

Aspecto 2013 2014 2015 ∆ 2015 (-) 2014

Ativo circulante 181.236 227.696 273.715 20,2%

Realizável a longo prazo 37.715 28.836 32.652 13,2%

Ativo imobilizado 122.251 143.174 161.963 13,1%

Ativo intangível 10.340 10.760 16.422 52,6%

Total de ativos 351.542 410.467 484.752 18,1%

Total passivo e patrimônio líquido 351.542 410.467 484.752 18,1%

Balanço patrimonial (em R$ milhares)

Aspecto 2014 2015 ∆ R$ 2015 (-) 2014 ∆ % 2015 (-) 2014

Dívida¹ 9.891 7.248 -2.643 -26,7%

Patrimônio Líquido 306.500 365.140 58.640 19,13%

¹ Soma dos empréstimos e financiamentos circulantes e de longo prazo.
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10. SOBRE O 
 RELATÓRIO
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1. Identificação dos temas de maior relevância para a organização 

» Os colaboradores das unidades de negócio identificaram os aspectos com base nos impactos 
econômicos, ambientais e sociais relevantes relacionados a todas as atividades, produtos, serviços 
e relações da organização ou na sua influência sobre as avaliações e decisões de stakeholders.

» Os colaboradores das unidades de negócio identificaram se os 
impactos ocorriam dentro ou fora da organização.

» Os colaboradores das unidades de negócio listaram os aspectos e outros 
tópicos considerados relevantes, bem como seus limites.

2. Priorização dos temas de maior relevância para a organização

 A priorização dos temas ocorreu da seguinte forma:

» Aplicando os princípios da Materialidade e Inclusão de stakeholders. Cada aspecto e tópico considerado 
relevante foi avaliado para identificar a significância dos impactos econômicos, ambientais e 
sociais da organização e a influência sobre as avaliações e decisões dos stakeholders.

» Identificando os Aspectos Materiais combinando as avaliações.

» Definindo critérios que tornam um Aspecto Material.

» Para cada Aspecto Material foi definido o nível de conteúdo, a 
quantidade de dados e o conteúdo a ser divulgado.

» Foram listados os Aspectos Materiais a serem incluídos no relatório, seu limite e nível de cobertura.

3. validação dos temas de maior relevância para a organização

» Avaliação da lista de Aspectos Materiais com base em escopo, limites e tempo para garantir que o 
Relatório ofereça uma descrição razoável e equilibrada dos impactos econômicos, ambientais e sociais 
significativos da organização e permitindo que os stakeholders avaliem o desempenho da organização.

» Aprovação da lista de Aspectos Materiais identificados.

» desenvolvimento de planilhas para coletar as informações necessárias para a elaboração do Relatório.

sobre este relatório
[g4-18 | g4-19 | g4-20 | g4-21 | g4-22 | g4-23 | g4-24 | g4-25 | g4-26 | g4-27 | g4-29 | g4-32]

Este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) seguindo as diretrizes 
da Global Reporting Initiative (GRI) - G4. O material apresenta o desempenho da organização no período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2015.

O Relatório está de acordo com a opção “essencial” da GRI-G4. Os principais stakeholders (clientes, colaboradores, 
empresas terceirizadas, poder público, comunidade e fornecedores) são apresentados no decorrer do Relatório e 
os indicadores estão sinalizados ao longo do texto.

O conteúdo mostra à sociedade o compromisso da FSFX com a sustentabilidade e suas ações. Práticas e 
indicadores de desempenho são apresentados no Relatório.

O processo de definição dos temas materiais e a construção da Matriz de Materialidade, conforme as diretrizes 
GRI-G4, ocorreu por meio de um painel realizado em 2015, com a participação dos colaboradores das principais 
unidades de negócio da FSFX. Para definição dos temas materiais foram seguidas as etapas relatadas abaixo.
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O resultado da Materialidade 
das políticas e práticas da 
FSFX é apresentado a seguir. 
Ressalta-se que, dos 25 
aspectos materiais propostos, 
foram priorizados 12 
aspectos materiais que estão 
listados ao lado:

1. ética

2. desempenho Econômico

3. Responsabilidade Social

4. Satisfação de Clientes

5. Gestão de Riscos

6. Saúde e Segurança de 
Clientes e Colaboradores

7. Gestão Ambiental

8. Qualidade

9. Promoção da Saúde

10. Tecnologia e Inovação

11. Participação no Mercado

12. Educação, Treinamento 
e desenvolvimento

temas materiais, impactos e indicadores [g4-19 | g4-20 | g4-21]

Aspectos / Tema Material Aspecto e Indicador GRI Leia (Pág.)

ética
ética e Integridade: G4-56*
Combate à Corrupção: G4-SO4

8 e 149

Desempenho Econômico
Desempenho Econômico: G4-EC1, G4-EC3, G4-EC4
Impactos Econômicos Indiretos: G4-EC7
Práticas de Compra: G4-EC9

139 e 186
42
152

Responsabilidade Social Comunidades locais: G4-SO1 162 a 175

Satisfação de Clientes Rotulagem de Produtos e Serviços: G4-PR5 155

Gestão de Riscos

Emprego: G4-LA1; G4-LA2
Relações Trabalhistas: G4-LA4
Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos: G4- HR10
Diversidade e Igualdade de Oportunidades: G4-LA12
Aspectos listados na Gestão Ambiental, ética e Desempenho Econômico*

144

152
143

Saúde e Segurança de 
Clientes e Colaboradores

Saúde e segurança no trabalho: G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8
Saúde e segurança do cliente: G4-PR1
Privacidade do cliente: G4-PR8

145
153
145

Gestão Ambiental

Energia: G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7
Água: G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10
Efluentes e resíduos: G4-EN22, G4-EN23, G4-EN25
Avaliação Ambiental de Fornecedores: G4-EN33

178
179
181
152 e 181

Qualidade
Rotulagem de produtos e serviços: G4-PR5
Saúde e segurança do paciente: G4-PR1

155
153

Promoção da Saúde
Saúde e segurança do cliente: G4-PR1
Serviços de Saúde*

153

Tecnologia e Inovação *

Participação no Mercado Presença no Mercado: G4-EC5

Educação, Treinamento 
e Desenvolvimento Treinamento e educação: G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11 141 e 142

* Apesar de não se relacionarem diretamente com nenhum aspecto previsto pela metodologia GRI, estes temas receberam 
o mesmo nível de atenção dos demais e, ao longo do relatório, encontram-se suas informações.
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índice reMissiVo gri-g4

Indicador Definição Páginas Respostas ou informações 
complementares

G4-1 Declaração do Presidente 4 e 5 -

G4-3 Nome da organização 10 e 11 Fundação São Francisco Xavier

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços 10 e 11 -

G4-5 Localização da sede da organização  9 Av. Kiyoshi Tsunawaki, nº 41 - Bairro 
das Águas - 35160-158 - Ipatinga (MG)

G4-6

Número de países nos quais a 
organização opera e nome dos 
países nos quais a suas principais 
operações estão localizadas

9 Um país. Brasil.

G4-7 Natureza da propriedade e forma 
jurídica da organização 23, 24 e 25 -

G4-8 Mercados em que a organização atua 9

A FSFX, por meio de suas unidades de 
negócio, tem forte atuação no Vale do 
Aço (MG), onde encontram-se a sede de 
toda as Unidades. Porém, a Usisaúde e 
a Unidade de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente 
oferece serviços em outras localidades 
e estados brasileiros, como São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Espírito Santo

G4-9

Porte da organização, incluindo 
o número total de empregados; 
número total de operações; vendas 
líquidas; capitalização total 
discriminado em termos de dívida e 
patrimônio líquido e a quantidade de 
produtos ou serviços prestados

9 -

G4-10 Total de empregados por contrato 
de trabalho e gênero 139 -

G4-11
Percentual do total de empregados 
cobertos por acordos de 
negociação coletiva

139 -

G4-12 Cadeia de fornecedores da organização 151 -

G4-13
Mudanças significativas 
ocorridas no decorrer do período 
coberto pelo relatório

17, 42, 56, 70, 
72, 96, 102, 117, 127, 

128, 151 e 186
-

G4-14 Adoção do princípio da precaução 39 -

G4-15

Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa

27 -

G4-16
Participação em associações 
(setoriais) e organizações 
nacionais ou internacionais

27 -

G4-17
Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas ou documentos 
equivalentes da organização

186 -

Somente houve verificação externa nos indicadores de desempenho financeiro (G4-17, G4-EC1, G4-EC3 
e G4-EC4). A auditoria foi realizada pela Grunitzky Auditores e Consultores.
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G4-18
Processo adotado para definir 
o conteúdo do relatório e os 
limites dos Aspectos

194 -

G4-19
Aspectos materiais identificados 
no processo de definição do 
conteúdo do relatório

194 -

G4-20

Limite do Aspecto dentro da 
organização. Entidades ou grupos 
de entidades para quais o Aspecto 
não é relevante ou é relevante

194 -

G4-21 Limite do Aspecto fora da organização 194 -

G4-22
Efeito de quaisquer reformulações 
fornecidas em relatórios anteriores e 
as razões para essas reformulações

194 Este é o primeiro relatório GRI da FSFX

G4-23

Relate alterações significativas 
em relação a períodos cobertos 
por relatórios anteriores em 
Escopo e Limites de Aspecto

194 Este é o primeiro relatório GRI da FSFX

G4-24 Lista de grupos de stakeholders 
engajados pela organização 194 -

G4-25
Base usada para a identificação 
e seleção de stakeholders 
para engajamento

194 -

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar os stakeholders 194 -

G4-27

Principais tópicos e preocupações 
levantadas durante o engajamento de 
stakeholders e as medidas adotadas 
pela organização para abordar esses 
tópicos e preocupações, inclusive 
no processso de relatá-las

194 -

G4-28
Período coberto pelo relatório 
para as informações apresentadas 
(ano fiscal ou civil)

2015

G4-29 Data do relatório anterior 
mais recente (se houver) 194 Este é o primeiro relatório GRI da FSFX

G4-30 Ciclo de emissão do relatório 
(anual, bienal etc) Anual

G4-31 Ponto de contato para perguntas 
sobre o relatório ou seu conteúdo Assessoria de Comunicação

G4-32
Relate a opção “de acordo” escolhida 
pela organização. Relate o Sumário do 
Conteúdo da GRI para a opção escolhida

194 Essencial

G4-33 Política corrente adotada para submeter 
o relatório a uma verificação externa Não houve verificação externa
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G4-34
Estrutura de governança da 
organização, incluindo os comitês 
do mais alto órgão de governança

26 -

G4-56
Valores, princípios, padrões e normas 
de comportamento da organização, 
como códigos de conduta e ética

8 e 149 -

G4-EC1 Valor Econômico Direto 
gerado e distribuído 186 -

G4-EC3
Cobertura das obrigações 
previstas no Plano de Pensão de 
benefícios da organização

139 -

G4-EC4 Assistência Financeira 
recebida do governo 186

G4-EC5

Variação da proporção do salário 
mais baixo, discriminado por gênero, 
comparado ao salário mínimo local em 
unidades operacionais importantes

A FSFX respeita o salário mínimo 
legal. O menor salário praticado 
é o salário mínimo legal

G4-EC7
Desenvolvimento e impacto de 
investimentos em infraestrutura 
e serviços oferecidos

42 -

G4-EC9
Proporção de gastos com 
fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes

152 -

G4-EN3 Consumo de energia dentro 
da organização 178 -

G4-EN4 Consumo de energia fora da organização A Fundação não faz consumo de 
energia fora da organização

G4-EN5 Intensidade Energética 178 -

G4-EN6 Redução do consumo de energia 178 -

G4-EN7 Reduções nos requisitos de energia 
relacionados a produtos e serviços 178

A FSFX não realizou reduções nos 
requisitos relacionados a produtos 
e serviços, logo, esse assunto 
não se aplica à instituição

G4-EN8 Total de água retirada por fonte 179 e 180 -

G4-EN9 Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água 179

A FSFX não afetou fontes hídricas 
por retirada de água, logo, esse 
assunto não se aplica à instituição

G4-EN10 Percentual e volume total de 
água reciclada e reutilizada 179

A Fundação não reciclou e/ou 
reutilizou água em 2015. Logo, 
esse item não foi relatado

G4-EN22 Descarte total de água, discriminado 
por qualidade e destinação 181

G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado 
por tipo e método de disposição 181

G4-EN25
Peso de resíduos transportados, 
importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos

181
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G4-EN32
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

A FSFX não adota critérios ambientais 
para selecionar fornecedores

G4-EN33

Impactos ambientais negativos 
significativos reais e potenciais na 
cadeia de fornecedores e medidas 
tomadas a esse respeito

152 e 181

G4-LA1

Número total e taxas de novas 
contratações de empregados 
e rotatividade por faixa 
etária, gênero e região

144

G4-LA2

Benefícios concedidos a empregados de 
tempo integral que não são oferecidos 
a empregados temporários ou em 
regime de meio período, discriminados 
por unidades operacionais 
importantes da organização.

A FSFX não tem empregos temporários

G4-LA4

Prazo mínimo de notificação 
sobre mudanças operacionais 
e se elas são especificadas em 
acordos de negociação coletiva

150

G4-LA5

Percentual da força de trabalho 
representada em comitês formais 
de saúde e segurança, compostos 
por empregados de diferentes 
níveis hierárquicos, que ajudam a 
monitorar e orientar programas de 
saúde e segurança no trabalho

145

G4-LA6

Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de 
óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

145

G4-LA8
Tópicos relativos à saúde e 
segurança cobertos por acordos 
formais com sindicatos

145

G4-LA9
Número médio de horas de treinamento 
por ano por empregado, discriminado 
por gênero e categoria funcional

141

G4-LA10

Programas de gestão de competências e 
aprendizagem contínua que contribuem 
para a continuidade da empregabilidade 
dos empregados em período de 
preparação para a aposentadoria

A FSFX ainda não possui este 
programa implementado

G4-LA11

Percentual de empregados que 
recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento 
de carreira, discriminado por 
gênero e categoria funcional

142
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G4-LA12

Composição dos grupos responsáveis 
pela governança e discriminação 
de empregados por categoria 
funcional, de acordo com gênero, 
faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade

143

G4-SO1

Percentual de operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos 
e desenvolvimento local

162 a 175

G4-SO4
Comunicação e treinamento 
em políticas e procedimentos 
de combate à corrupção

149

G4-SO9
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 
relativos a impactos na sociedade

A FSFX não adota critérios relativos 
a impactos na sociedade para 
selecionar novos fornecedores

G4-HR10
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 
relacionados a direitos humanos

152

G4-PR1

Percentual das categorias de produtos 
e serviços significativas para as quais 
são avaliados impactos na saúde e 
segurança buscando melhorias

153 -

G4-PR5 Resultados de pesquisas de 
satisfação do cliente 155

G4-PR8
Número total de queixas e reclamações 
comprovadas relativas à violação de 
privacidade e perda de dados de clientes

153 e 154 A FSFX não registrou reclamação 
referente a quebra do sigilo do paciente
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Os dados e indicadores referentes ao ano de 2015 
traduzem os resultados das boas práticas de 
governança aplicadas pela Fundação São Francisco 
Xavier. Os avanços conquistados são frutos do 
comprometimento de todo time de colaboradores e 
de um modelo de gestão focado na sustentabilidade 
dos negócios. Para contornar as adversidades 
de um ano de desafios no campo econômico, as 
estratégias adotadas mostraram-se eficientes, 
asseguraram o crescimento das unidades de 
negócios e o cumprimento dos principais objetivos da 
Fundação. Entre eles, ser uma instituição socialmente 
responsável e sustentável.
 
Em 2015, a FSFX concentrou parte de seus esforços 
na busca por novas oportunidades, o que propiciou 
significativos impactos nos resultados finais. A 
gestão eficiente dos recursos e a geração positiva 
de caixa permitiram a realização de investimentos 
em todas as unidades de negócio. A sustentabilidade 
ganhou contornos ainda mais nítidos ao longo de 
2015. O desenvolvimento sustentável, um valor 
presente em toda a história da instituição, tornou-
se ferramenta ainda mais relevante para apontar 
novas possibilidades e novos projetos. A mudança 
para um modelo de relatório com foco no relato da 
sustentabilidade, de acordo com padrões da GRI, 
é apenas um indicativo desse compromisso com 
estratégias sustentáveis.
 
A nova formatação do Relatório, amparada num 
modelo de governança que valoriza a transparência, 
permitiu a apresentação das principais realizações e 
compromissos da Fundação. O documento mostra 
que o pleno exercício da filantropia tem repercutido 
positivamente na comunidade, com o fortalecimento 
dos programas nas áreas da saúde e educação.

A gestão de qualidade, comprovada por meio das 
certificações recomendadas à FSFX, entre elas a 
acreditação Det Norkse Veritas International Standard 
(dIAS ), impõe normas e conceitos que norteiam 
todas as iniciativas das unidades de negócio, 
primando pela segurança em todos os processos e 
conferindo credibilidade ao trabalho da Fundação.

Em 2015, a FSFX investiu em infraestrutura e 
ampliação do atendimento. Melhorou a qualidade da 
assistência prestada, por meio da implantação de 
novas tecnologias, projetos de pesquisa, capacitação 
e valorização de seus colaboradores. Reforçou 
ações de caráter preventivo, de promoção da saúde, 
e inovou ao ampliar seu portfólio de serviços com a 
Unidade de Atenção Primária. Os resultados de 2015 
apontam para um caminho sólido e promissor. As 
estratégias de gestão, como o Programa Otimizar 
para Sustentar, por exemplo, não só garantem a 
sustentabilidade e perenidade dos negócios, como 
também asseguram a proteção dos recursos 
naturais, minimizando os possíveis impactos 
socioambientais das atividades.
 
Com essa perspectiva, a Fundação São Francisco 
Xavier incorpora um modelo eficiente e capaz de 
fazer da instituição um agente de transformação. 
Focada no crescimento com consciência sustentável, 
a FSFX seguirá comprometida com a qualidade do 
seu atendimento, superando os obstáculos com 
responsabilidade, capacidade técnica e experiência, e 
consolidando-se como uma das principais referências 
na área da saúde e da educação do nosso país.

conclusão
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