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SUSTENTABILIDADE APLICADA EM CADA DETALHE
Para a Diretoria Executiva da Fundação São Francisco Xavier,
apresentar as ações desenvolvidas e os bons resultados alcançados
pela instituição nos últimos meses é uma grande satisfação. Exprime
a efetividade de programas e projetos que trazem o compromisso
de aumentar a produtividade, a satisfação de nossos clientes e o
bem-estar dos colaboradores. Afinal, o Relatório de Sustentabilidade
FSFX 2016 ultrapassa a ideia de ser um mero balanço para prestação
de contas aos stakeholders. Apresenta-se como um trabalho cujo
nome expressa a maior conquista da Fundação pelos caminhos
trilhados por todos os seus integrantes até aqui: a sustentabilidade.

1

Mensagem da
Administração
(G4.1)

(G4.1)

Energia e as melhorias nas áreas de refrigeração, gás natural,
reaproveitamento de água e resíduos sólidos. Em outras
palavras, é preciso estarmos prontos para atender mais,
melhor e com os custos adequados. Eis a dimensão ética da
tarefa de administrar, incorporada em todas as etapas do
atendimento. É assim, baseada nessa máxima que tomamos
nossas decisões para implantação de novas unidades e novos
serviços, com tecnologias mais avançadas.
No Vale do Aço, nossos clientes da Usisaúde passaram a
vivenciar isso no dia a dia, com a inauguração da Unidade
Avançada FSFX, no bairro Canaã, em uma das regiões mais
populosas de Ipatinga. Com serviços de Medicina Diagnóstica
do Hospital Márcio Cunha e de saúde bucal do nosso
Centro de Odontologia Integrada, passamos a ofertar maior
acesso e comodidade a serviços de qualidade. Percepção
semelhante experimentada pelos aposentados e dependentes
da cidade vizinha Timóteo, após selar parceria para receber
o COI – certificado como o primeiro centro de assistência
odontológica de Minas Gerais a garantir o selo da ISO 9001.

Crescer e manter-se fiel às suas convicções. Em 2016, essa
foi a grande marca da Fundação São Francisco Xavier, ao
atravessar desafios com conquistas importantes, mesmo em
um ano marcado pela crise econômica no país. As ações
empreendedoras colocadas em prática aqui, expressas sob
a chancela da sustentabilidade, fortaleceram nossa atuação,
sempre com foco em melhorias de processos e na prestação
de serviços em saúde e educação com a máxima qualidade
e segurança. É justamente nesses momentos que afirmamos
a solidez de nossa organização, construída com valores
firmes e em constante evolução para se adequar aos novos
tempos, fazendo da palavra que dá nome a este trabalho - a
sustentabilidade - muito mais do que um mero slogan, mas a
própria essência de a instituição existir.
Em sua segunda edição elaborada com as diretrizes da
versão G4 da Global Reporting Initiative (GRI), o Relatório
de Sustentabilidade FSFX demonstra as medidas colocadas
em prática por nosso Plano de Travessia, um conjunto
de estratégias essenciais traçadas para enfrentarmos as
adversidades do cenário atual, sem perder de vista as metas
do planejamento estratégico. Nesse trabalho, uma de nossas
principais diretrizes foi o Ano do Cliente. A partir de uma
ampla mobilização de nossos profissionais, por meio de
mudanças estruturais e de processos, abertura de novas
unidades e, principalmente, da realização de treinamentos
e ações que envolveram líderes e colaboradores de todas as
áreas, demos um novo significado ao relacionamento com
nossos clientes. Afinal, acreditamos que a satisfação do
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nosso cliente é que sustentará a estratégia de expansão e
sustentabilidade da Fundação.
Sem perder de vista as necessidades de aprimorar a
experiência do cuidado e a percepção positiva do cliente
por serviços assistenciais que superem suas expectativas,
alinhamos ainda outra importante premissa ao nosso
cotidiano. A capacidade de responder à crise econômica e
às dificuldades estruturais e de subfinanciamento do setor
de saúde com esforços permanentes para o equilíbrio dos
custos, a racionalização dos recursos e o foco em ações
centradas no consumo consciente. Medidas econômicas
por meio de programas corporativos como o Otimizar
para Sustentar, o Práticas e Ideias que Transformam e o
Assistência em Foco, que contribuem também para reforçar
nossos compromissos com as questões ambientais.
A cada nova aprendizagem, a cada nova técnica
inovadora incorporada aos nossos processos, por exemplo,
aprimoramos a capacidade de realizar um cuidado integral
à saúde dos pacientes. É promover a atuação eficiente de
nossas equipes de promoção da saúde, é garantir ambiente
favorável a cirurgias seguras, a internações com total
dedicação de nossos profissionais e a tratamentos eficientes
com assistência humanizada para recuperar e propiciar a alta
hospitalar, gerando menor tempo de permanência possível
do paciente longe do seu lar e da família. A mesma forma de
pensar aplicamos em mudanças recentes de infraestrutura,
como a migração para o sistema do Mercado Livre de

Nossa atuação para novos mercados também se consolidou
com a mais recente de nossas unidades, em Itabira, após
assumirmos a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas.
Coube a nós, com a responsabilidade e a qualidade que já
nos é creditada, levar o padrão de excelência da Fundação
São Francisco Xavier também para pacientes de 13 cidades
da região, com atendimento exclusivo por meio do Sistema
Único de Saúde. Em 2016, nossa proposta de atuação
parceira e conjunta com o poder público e também de várias
empresas, em programas como o Pronon, nos habilitou
também a expandir o relacionamento com a comunidade
ao redor do Hospital Márcio Cunha. Entre nossas principais
entregas, destacamos a expansão dos serviços de Oncologia,
a ampliação do serviço de hemodiálise no Centro de Terapia
Renal Substitutiva do hospital e criação da Unidade de
Cuidados Paliativos e do Centro de Reabilitação do HMC, o
primeiro em toda a região Leste do estado.
O reconhecimento como uma instituição de qualidade
advém também de outras áreas, como a do nosso Serviço
de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. A atuação
consolidada da unidade nos credenciou em 2016 a atuar
com novos e grandes parceiros, como a montadora Fiat e
suas 23 mil vidas na fábrica em Betim. Somando esse número
com os das demais localidades onde nossas equipes atuam,
já são mais de 100 mil vidas sob os cuidados da FSFX nessa
área.
A dimensão solidária da Fundação também está presente às
nossas experiências bem-sucedidas, como na educação. O

programa de Bolsas Sociais, além de reforçar o compromisso
da instituição com a filantropia, permite ao Colégio São
Francisco Xavier aliar qualidade com responsabilidade social.
Afinal, o trabalho eficiente em salas de aula da Educação
Infantil ao Ensino Médio reflete diretamente em conquistas
para toda a vida das centenas de aprovados nas melhores
universidades do país todos os anos. Isso sem falar em
profissionais ainda mais preparados e capacitados para o
mercado, advindos dos nossos cursos técnicos e de pósgraduação.
Resultados que nos apontam para o caminho certo,
garantido e confirmado nos últimos meses pelas certificações
alcançadas em diversas áreas, como a concedida pela
Resolução Normativa 277, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, à Usisaúde. Honraria que a coloca em seleto
grupo com apenas outras três operadoras de grande porte do
Brasil. O que nos traz satisfação, por saber que, mesmo em
tempos árduos, o trabalho realizado na Fundação extrapola
os limites legais e regulamentares de nossas obrigações.
Dar perenidade a toda organização corporativa, ademais,
não se trata de uma simples equação de ajustes de custeio
e investimentos. Expandimos em tamanho e, sobretudo,
em modelo de eficiência de gestão. Ampliamos de maneira
isonômica o aspecto estrutural, físico e financeiro, aliado
à expertise acumulada por todas as unidades ao longo de
toda nossa história. Avançamos a cada ano em diversidade
empresarial com novos segmentos de negócios, parceiros
e clientes, porque seguramente conseguimos compartilhar
nosso padrão de qualidade. Somos sustentáveis porque
desenvolvemos um estilo arrojado de gestão, que concilia
eficiência administrativa com inovação, compromisso social e
modelo de governança avançada.
Em 2017, nossos olhares se aproximam para nossa
principal linha de força. Será o Ano do Colaborador. Não
simplesmente para reconhecer legitimamente o colaborador
como a mola propulsora de todo o desenvolvimento
organizacional, mas para canalizar, mais uma vez, a energia
criativa que reside em cada pessoa, independentemente de
sua função ou posição hierárquica. É hora de ouvir, ainda
mais atentamente e com avidez por criatividade, aquilo o que
tem a dizer, para realizarmos juntos. Afinal, é no semblante
do ser humano que aqui trabalha e entrega sua vida que está
a confiança nos valores que nos trouxeram a este ponto da
existência. São esses valores que nos fazem sonhar com dias
melhores para o nosso município, nossa nação e para toda a
humanidade.

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX
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A Fundação
(G4.3 - G4.9 - G4.13)

MODELO DE EXCELÊNCIA
Em cada unidade, a Fundação São Francisco
Xavier afirma-se como um centro de referência
de educação e saúde para todo o estado e para o
Brasil. Uma marca que é sinônimo de excelência,
resultado de décadas de atuação na busca
incessante pelo aperfeiçoamento profissional e
institucional.

Localização

Visão, Missão, Valores

(G4.5 - G4.6 - G4.8)

(G4.56)

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

Inovação
Melhoramos continuamente os serviços prestados, nossos
processos de apoio e de gestão de forma sustentável. De
maneira planejada e dinâmica, realizamos investimentos em
nossos negócios e incentivamos a prática do ensino e da
pesquisa.

VISÃO
Constituir-se modelo de excelência no país nas áreas de
saúde e educação, tendo como foco:
• Ter as pessoas no centro das ações.
• Prestar serviços com elevado padrão de qualidade, de
forma sustentável e ética.
• Aprimorar as técnicas de gestão na busca de melhores
resultados.
• Realizar pesquisas e promover o conhecimento.
• Fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento social e
institucional, buscando sinergia com o poder público, com
a nossa instituidora - Usiminas - e demais stakeholders.

VALORES
Gestão com Pessoas
Estimulamos o trabalho em equipe, ao mesmo tempo
em que acreditamos no potencial individual das pessoas
e respeitamos as diferenças e as opiniões de cada um.
Investimos em uma relação de compromisso recíproco,
buscando sempre a segurança e humanização em todas as
nossas ações.
Sustentabilidade
Determinamos objetivos claros, com vistas ao constante
crescimento da instituição no mercado, preservando nosso
compromisso com as partes interessadas. Buscamos a
conscientização de todos no desenvolvimento de nossas
ações, preservando o meio ambiente e evitando sempre os
desperdícios. Desenvolvemos também a cultura voltada para
os resultados.

4.902 colaboradores
(incluindo estagiários e aprendizes)
Porte da organização: Grande Porte
Total de ativos: R$ 585.371.862,75
Fundação de Direito Privado sem acionistas

Abertura
Agimos com verdade e transparência em nossas relações.
Buscamos facilitar a comunicação entre a organização,
os colaboradores, clientes e conselheiros, incentivando a
prática do diálogo. Respeitamos a opinião das pessoas e as
consideramos na tomada de decisões.

PE

Ética
No desenvolvimento de nossas atividades, primamos pela
honestidade, pela integridade e pelo respeito às pessoas.
Temos o compromisso de manter sigilo sobre as informações,
sejam elas relacionadas aos clientes, aos colaboradores ou
à instituição. Consideramos, com extrema seriedade, os
princípios morais e legais das pessoas e entidades com as
quais nos relacionamos.

MG
ES

Respeito ao Ser Humano
Somos responsáveis em nossas atitudes e valorizamos a vida
de nossos clientes e colaboradores. Mantemos uma relação
acolhedora e humanizada, adotando uma postura cidadã.
Repugnamos atos ilícitos em nossa organização e mantemos
mecanismos de controle para evitá-los.

SP

Excelência
Consideramos a disciplina e o exercício adequado da técnica
como fatores primordiais para alcançarmos a excelência.
Temos, como objetivo, a superação das expectativas de
nossos clientes e a eficácia de nossas ações. Promovemos o
feedback (retorno) para envolver as pessoas no processo de
melhoria contínua dos nossos serviços.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

RS

COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER
USISAÚDE
SEGURANÇA DO TRABALHO, SAÚDE
OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
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CENTRO DE ODO

Perfil das
Unidades de Negócio
(G4.4 - G4.9)

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) carrega, desde sua
origem, o embrião da transformação social, da gestão com
responsabilidade e da cidadania. Braço social da Usiminas
nas áreas de saúde e educação, a Fundação mantém, em sua
essência, a busca constante pela excelência na prestação de
serviços, a partir de ações que extrapolam os limites do Vale
do Aço em Minas Gerais.
Possui cinco unidades: o Hospital Márcio Cunha, o Colégio
São Francisco Xavier, a operadora de planos de saúde
Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço
de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente. Em 2016, a Fundação assumiu a gestão do
Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira.
Constituída como Entidade Filantrópica de Direito Privado,
a FSFX é reconhecida pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social como uma Entidade Beneficente de
Assistência Social. O reconhecimento é resultado de uma
atuação comprometida há décadas com o desenvolvimento
humano e a sustentabilidade nas práticas de gestão,
multiplicando oportunidades de negócio com efetividade nos
resultados.
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HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
Com pouco mais de 50 anos de história, o Hospital Márcio
Cunha é um hospital geral, credenciado para atendimentos
de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas
de ambulatório, pronto-socorro, internação e serviços de
diagnóstico. Com 533 leitos em duas unidades, além de
uma Unidade de Oncologia e duas unidades de medicina
diagnóstica, é referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
para cerca de 800 mil habitantes em mais de 35 municípios
do Leste de Minas Gerais. Número que aumenta ainda mais
quando se trata da referência em Oncologia Pediátrica,
serviço pioneiro na região. Em seu portfólio, estão incluídos
serviços de alta complexidade cardiovascular, procedimentos
endovasculares, eletrofisiologia, neurocirurgia, oncologia,
UTI neonatal, pediátrica e adulto, urgência e emergência,
gestação de alto risco, terapia renal substitutiva e
transplantes renais, atendidos tanto por meio do SUS quanto
pela Usisaúde e convênios. Destaque 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), e é um dos seis hospitais do Brasil a possuir a
certificação internacional da Det Norske Veritas International
Accreditation Standard (DIAS).
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Cenário de
Mudanças e Soluções
(G4.13)

DESAFIOS E DESTAQUES
Apresentar a FSFX como case de sucesso mostra o comprometimento
da instituição com uma gestão de resultados, transparente e que
valoriza as pessoas. E isso só se faz no dia a dia com líderes engajados
e pessoas motivadas nas mais diversas áreas. O resultado está nos mais
diversos projetos implantados de forma bem-sucedida em 2016, entre
os quais destacam-se estes nas próximas linhas.

SISTEMA DE EXCELÊNCIA
Para a Fundação São Francisco Xavier, a Governança
Corporativa não pode assumir outro conceito senão o da
excelência. Palavra que expressa diretamente os valores e
objetivos cultivados pela instituição no dia a dia com suas
equipes de trabalho, como a máxima eficiência possível para
produzir resultados que impactem positivamente a satisfação
e a qualidade de vida de seus clientes.
Por esse caminho, o foco está em monitorar,
sistematicamente, as práticas, os procedimentos e as
estratégias de ação de curto, médio e longo prazo para a
melhoria contínua do padrão de qualidade oferecida em toda
a cadeia de prestação de serviços.

DESAFIOS, INOVAÇÕES E TENDÊNCIAS
Ser modelo de excelência no país é a visão que direciona
as ações da Fundação São Francisco Xavier. Desde 1969,
quando foi instituída pela Usiminas, herdou de sua
instituidora e maior cliente o compromisso com uma gestão
eficiente e autossustentável, aplicada ao longo de quase
cinco décadas em resultados efetivos e na valorização do ser
humano por meio da educação, da cultura e da saúde.
Em um mercado cada vez mais competitivo e agravado
pela recessão econômica que o país enfrenta, é preciso
traçar estratégias que tornem esse modelo, cada vez mais,
consistente e perene. Em 2016, a Fundação São Francisco
Xavier revisou sua Formulação Estratégica – o conjunto de
diretrizes que norteiam as atividades da instituição para os
próximos quatro anos. Gestores e superintendentes de todas
as unidades discutiram junto à Diretoria Executiva medidas
para superar o atual momento econômico e promover
os melhores resultados em saúde e educação, a fim de
posicionar a instituição sempre como a primeira escolha do
cliente.
As estratégias adotadas foram formalizadas em um
documento, nomeado como Plano de Travessia, que inclui
as principais diretrizes para encarar a crise econômica.
O Travessia promoveu o fortalecimento da atuação da
Fundação no Vale do Aço e em regiões de atividades da
Usiminas, sem deixar de avaliar as oportunidades que o
mercado possa oferecer para expandir para outras cidades.
Um bom exemplo é o amplo portfólio de serviços da Unidade
de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente, que permitiu à FSFX atender a segmentos da
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indústria e comércio em várias localidades do país, como
o contrato com a fábrica da Fiat, em Betim, fechado nos
últimos meses.
Outra oportunidade consolidada foi o contrato de gestão
do Hospital Municipal Carlos Chagas, na cidade de Itabira,
em consonância à trilha estratégica da FSFX, que visualiza
também a avaliação de oportunidades de fusão e aquisição
de serviços médico-hospitalares no Leste de Minas. O intuito
é crescer com foco na otimização de recursos, aprimorando
a prestação de atendimento em altos níveis de qualidade,
resolutividade, segurança, agilidade e modernidade.

Atualmente com seis unidades de negócio, a FSFX presta
serviços nas áreas de educação em Minas Gerais e em
saúde em Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande
do Sul e Pernambuco. Em todas essas localidades, a
instituição se faz presente como uma agente social
responsável e comprometida em dar sua contribuição para o
desenvolvimento regional.

Neste sentido, municípios, comunidades, fornecedores e
todo o universo de parceiros em âmbito local se inserem
numa visão global sobre o empreendimento, que resulta
em iniciativas relevantes para geração de emprego, renda e
serviços. Considerando as particularidades de cada unidade,
outra premissa fundamental é nivelar a percepção global e
o acesso à informação contextualizada da organização em
todos os níveis gerenciais. Assim, gestores e supervisores
passam a ser atores protagonistas na tomada de decisões
estratégicas.
Para a Fundação, a excelência visa, antes de tudo, moldar
a estrutura organizacional para a sustentabilidade em
seus aspectos administrativos, tecnológicos, financeiros e
ambientais. Assim, ela cresce em números e em estrutura
física na medida exata da elevação de sua credibilidade
junto aos clientes, parceiros públicos e privados, e toda a
sociedade.

PRINCIPAIS AÇÕES PRIORIZADAS
NO PLANO DE TRAVESSIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ano do Cliente
Aperfeiçoamento dos recursos organizacionais
Preservação do patrimônio
Austeridade e controle de custos
Não perder de vista as oportunidades
Olhar mais apurado para os processos
Estreitar relacionamento entre a FSFX e Empresas
Usiminas
Disseminação dos valores institucionais da FSFX
Fortalecer a marca
Implantação de novas tecnologias
Adequação das instalações físicas
Investir na Saúde Ocupacional
Divulgar os serviços prestados pela instituição
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DESTAQUES DO ANO (G4.13)

Presidente da Usiminas visita FSFX

Em 2016, a Fundação São Francisco Xavier mostrou por
quê tem uma gestão comprometida com os melhores
resultados para seus clientes, colaboradores, parceiros e,
principalmente, para a comunidade. Ao longo deste Relatório
de Sustentabilidade serão apresentadas as mais diversas
ações, projetos e unidades implantadas de forma bemsucedida em diversas localidades. As principais você começa
a conhecer aqui, no Destaques do Ano.

Em visita ao Vale do Aço, o presidente da Usiminas,
Sérgio Leite, fez questão de conhecer as atividades e o
modelo de gestão implantado pela Fundação São Francisco
Xavier em seu roteiro de encontros na cidade de Ipatinga.
Acompanhado pelo vice-presidente Industrial, Túlio
Chipoletti; pelo vice-presidente Comercial, Ascânio Merrighi;
pelo vice-presidente de Planejamento Estratégico, Takahiro
Mori; pelo diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia; e pelo
membro do Conselho de Administração Luiz Carlos Miranda,
Sérgio destacou o valor estratégico da instituição para a
Usiminas.

Ano do Cliente
A Fundação elegeu 2016 como o Ano do Cliente, um dos
principais pilares do Plano de Travessia. Com uma série de
treinamentos para os colaboradores e ações de melhoria
em processos de atendimento, além de reformas estruturais
em diversas áreas, o objetivo dessa iniciativa foi desenvolver
entre as equipes um olhar ainda mais crítico para todos os
processos de relacionamento com os clientes. O resultado
está na simplificação de fluxos e processos, tornando-os mais
resolutivos e muito mais ágeis. (Saiba mais na página 42)

Além de visitar as instalações do Hospital Márcio Cunha,
o novo presidente assistiu a uma apresentação sobre
os principais avanços da Fundação nas áreas de saúde
e educação; a valorização da experiência do cuidado
assistencial, da qualidade e da segurança com os clientes; o
envolvimento das pessoas no Ano do Cliente; as iniciativas de
capacitação profissional e desenvolvimento de lideranças; a
evolução dos resultados financeiros; e os principais desafios
para os próximos anos.

Unidade Avançada FSFX
Clientes da Usisaúde e de convênios ganharam mais
uma opção de atendimento para serviços de medicina
diagnóstica, laboratoriais e odontológicos, por meio da
nova Unidade Avançada da Fundação São Francisco Xavier.
Localizada no bairro Canaã, em Ipatinga, a estrutura, de
536 m², tem ampla capacidade de atendimento e tornouse referência para uma região que concentra mais de
dez bairros de Ipatinga e população superior a 100 mil
moradores. (Saiba mais na página 58)

Novo hospital
Em 2016, a Fundação passou a atuar também com uma
nova unidade, ao assumir a gestão do Hospital Municipal
Carlos Chagas (HMCC), em Itabira. A FSFX participou
de um amplo processo de licitação e apresentou projeto
eficiente de gestão dos recursos públicos para a realização
de atendimentos com qualidade e segurança pelo Sistema
Único de Saúde à comunidade de Itabira e região.
Com 81 leitos de internação, o HMCC oferece serviços
de internação em diversas clínicas, UTI, maternidade,
centro cirúrgico, consultas médicas e procedimentos
ambulatoriais, serviços de urgência e emergência em
obstetrícia e de exames complementares. (Saiba mais na
página 98)

Sorrisos para o COI
A consolidação do alto padrão de qualidade do Centro
de Odontologia Integrada aplicado em todas as suas
ações veio em 2016 com a conquista da certificação ISO
9001:2008. Com isso, o COI passou a ser a primeira
instituição de assistência odontológica de Minas Gerais
a ser certificada pela norma. O ano foi ainda importante
para a formalização de mais uma importante parceria,
com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Timóteo. Com mais essa conquista, o COI passou a contar
com mais dois consultórios e a oportunidade de ofertar
atendimentos odontológicos para cerca de 6.500 sócios e 13
mil dependentes. (Saiba mais na página 124)
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Para outros mercados

Oncologia: expansão

Em 2016, a fábrica da Fiat em Betim se juntou à cartela
de clientes do Serviço de Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional da FSFX. São 23 mil vidas atendidas nos
serviços de saúde ocupacional, urgência e emergência.
Somando os números do Vale do Aço aos das demais
localidades onde as equipes dessa unidade atua, são mais
de 100 mil vidas, entre empregados de contratadas da
Usiminas e de empresas externas. No total, a Fundação
hoje conta com 237 empresas clientes nessa área de
atuação. (Saiba mais na página 150)

A finalização das obras de expansão e reforma da Unidade de
Oncologia do HMC ampliou a capacidade de atendimento.
Impulso que abriu espaço para o crescimento, por exemplo,
de 36% nas sessões de quimioterapia para pacientes de
convênios, e de 40% no número total de radioterapias,
graças ao início das operações do segundo acelerador linear,
implantação do IMRT e da braquiterapia e a adequação
de protocolos de tratamento. Os grandes benefícios disso
tudo foram a realização de procedimentos inéditos, como a
radiocirurgia, e a redução das filas de espera. (Saiba mais na
página 92)

Aprovações em Federais

Atuação na Baixada Santista

O Colégio São Francisco Xavier mostrou a força da qualidade
de seu ensino nas aprovações em vestibulares. No último ciclo
2015/2016, mais de 65% dos alunos da 3ª série do Ensino
Médio foram aprovados em universidades públicas de todo o
país, um crescimento de 4,8%. O resultado é fruto de projetos
importantes implantados, como a parceria com o Sistema de
Ensino Poliedro, os simulados e cursos específicos para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), além da participação e
conquista de medalhas em olimpíadas do conhecimento.
(Saiba mais a partir da página 134)

A estratégia da Fundação em ultrapassar fronteiras em busca
de novas parcerias se consolidou em 2016 também com o
convênio firmado com a Associação Policial de Assistência
à Saúde (APAS), da Baixada Santista. Isso permitiu que
a Usisaúde ampliasse os serviços médicos-hospitalares
no Hospital Santo Expedito, em Santos, abrindo uma
oportunidade a mais de serviços de saúde com a implantação
de um Centro de Diagnóstico por Imagem, para os mais de
25 mil beneficiários da operadora na região, atingindo um
total de 40 mil vidas. (Saiba mais na página 60)

HMC amplia serviços
Reforçando seu papel filantrópico por meio do SUS, a
Fundação São Francisco Xavier, com o propósito de ampliar
a atenção integral à saúde dos pacientes em todos os níveis,
celebrou três importantes conquistas do Hospital Márcio
Cunha para a comunidade do Leste de Minas Gerais: a
inauguração do novo Centro de Reabilitação e da Unidade de
Cuidados Paliativos e a entrega da ampliação e revitalização
do Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS). (Saiba mais
na página 78)
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Congresso Internacional
Em dezembro, a Fundação reuniu no Teatro do Centro
Cultural Usiminas, em Ipatinga, especialistas em cuidados
com a saúde de Minas Gerais, de São Paulo e dos Estados
Unidos no I Congresso Internacional de Atenção Integral
à Saúde da FSFX – Usifamília. Destinado a profissionais e
estudantes da área da saúde, o evento contou com mais de
700 participantes e uma extensa programação. Marcou ainda
os dois anos do Usifamília, a unidade de Atenção Integral da
Usisaúde e da Fundação São Francisco Xavier, em Ipatinga.
(Saiba mais na página 115)
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4

Governança
Corporativa
(G4.7 - G4.13 - G4.34)

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Entidade Filantrópica de Direito Privado, sem fins lucrativos, a
Fundação São Francisco Xavier tem por objetivo a oferta de serviços
de saúde e de educação. Possui ainda o reconhecimento dos
governos municipal, estadual e federal sobre sua utilidade pública,
bem como a certificação do Ministério da Previdência e Assistência
Social como uma Entidade Beneficente de Assistência Social. O
reconhecimento é resultado de uma atuação comprometida há
décadas com o desenvolvimento humano e a sustentabilidade nas
práticas de gestão, multiplicando oportunidades de negócio com
efetividade nos resultados.

GESTÃO DE
CAPITAL HUMANO

MODELO DE GOVERNANÇA DA FSFX

TRANSPARÊNCIA

• Capacitarh
• Educação Permanente
• Programa de Estágio
• Residência
• Internato
• Recrutamento e Seleção
• Desenvolvimento de Líderes

AUDITORIA

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

• Contábil
• Corporativa
• Assistencial
• Qualidade
• Segurança do Trabalho
• Contas
• Gestão dos Riscos

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
• Formulação Estratégica

Missão
Visão
Valores
Política da Qualidade
• Planejamento Econômico-Financeiro
• Reuniões de Conselho
• Health Information System (HIS)

PESQUISA
• Produção Científica
• Ensaios Clínicos

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

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

Direção

GESTÃO DE RISCO E
EVENTO SENTINELA
• Jurídico
• Assistencial
• Financeiro
• Ocupacional
• Sanitário
• Ambiental
• Filantropia (Jurídico + Financeiro)
• Comissões
• Programas Institucionais:

Otimizar para Sustentar
Assistência em foco
Práticas e Ideias que Transformam

Organograma
Conselho

Auditoria/Ouvidoria

Diretoria Executiva

Superintendência
Geral de Hospitais

Superintendência
do Hospital
Márcio Cunha

Assessoria Jurídica

Assessoria de
Desenvolvimento
Estratégico e Qualidade

Assessoria de
Comunicação

Assessoria Auditoria
Corporativa

Superintendência
de Planos de Saúde

Superintendência
de Gestão

Superintendência de
Assistência HMCC

Superintendência
do Colégio São
Francisco Xavier

Superintendência
do Centro de
Odontologia
Integrada

Superintendência de
de Segurança do
Trabalho, Saúde
Ocupacional e
Meio Ambiente

Superintendência de
Administração HMCC

Gerência
de Assistência

Gerência de
Medicina
Diagnóstica
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Gerência
de Atenção
Domiciliar

Gerência de
Infraestrutura

Gerência de
Tecnologia da
Informação

Controladoria

Gerência de
Logística

Gerência
Regional

Gerência de
Recursos
Humanos

Coordenação
Técnica de
Enfermagem

Coordenação de
Segurança Assist.,
Ensino e Pesquisa

Gerência de
Medicina Laborat.
e Hemoterapia

Gerência de
Planejamento
e Controle

Gerência
de Nutrição

Gerência de
Comercialização
Prod. e Serv. FSFX

Gerência de
Centro Cirúrg. I e II,
Central de Mat. e
Esterilização I e II

Coordenação de
Assistência
Multidisciplinar

Gerência de Diag.
por Imagem
e Hemodinâmica

Gerência de
Operações
Financeiras

Gerência de
Higienização
e Transporte

Gerência de
Relacionamento
com Clientes

Gerência de
Centro de Terapia
Renal Substitutiva

Gerência de
Maternoinfantil

Gerência de
Métodos Gráficos

Gerência de
Contabilidade
e Patrimônio

Gerência de
Processamento
de Roupas

Gerência de
Regulação
em Saúde

Gerência de
Pronto-Socorro

Gerência de
Internação

Gerência de
Faturamento

Gerência
de Farmácia

Gerência de
Relacionamento
com a Rede

Coordenação de
Ensino Fund. II e
Ensino Médio

Gerência de
Ambulátorio

Gerência de
Cuidados Especiais

Coordenação
Central de
Internações

Gerência de
Cadeia de
Suprimentos

Gerência de
Promoção
da Saúde

Coordenação de
Cursos Técnicos

Gerência de
Oncologia
Relatório
de Sustentabilidade FSFX 2016

Gerência de
Segurança
Empresarial

Assessoria de
Gestão
Pedagógica

Gerência de
Negócios e
Estratégias

Gerência de
Seg. Trabalho e
Meio Ambiente

Coordenação
de Serviços
Administrativos

Gerência de
Assistência
Odontolôgica

Gerência
de Saúde
Ocupacional

Coordenação de
Educ. Infantil e
Ensino Fund. I
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Comissões e responsáveis (G4.34)
A Fundação São Francisco Xavier mantém comissões que visam regular, avaliar, garantir a eficiência e otimizar os
processos operacionais e de gestão, adotando ações práticas e de controle de riscos que valorizem a aprendizagem
organizacional. A atuação de cada uma dessas comissões é mensurada periodicamente pela Assessoria de
Desenvolvimento Estratégico e Qualidade, por meio de auditorias internas. Com base em indicadores, são avaliados
o desempenho das comissões, a partir de itens verificados em um check list, como participação dos integrantes,
resolutividade das ações, metodologia de trabalho, evidências de cumprimento das atribuições dos membros,
indicadores coletados e ações efetivas, entre outros. Em 2016, a média do desempenho das comissões sobre esses
quesitos foi de 84,5%, que corresponde a uma evolução de 17,4% em relação a 2015.

COMISSÕES E COMITÊS - 2016

Centro de Odontologia Integrada

Responsáveis

Comissão de Controle de Infecção - CCI

Antônio José Freitas Castro

Comitê de Apoio ao Estudo e Pesquisa

Reinaldo Gomes Araújo

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

Ramon Ulhôa de Araújo

Hospital Municipal Carlos Chagas

Responsáveis

Comitê Transfusional

Marielle Tomás de Pinho

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)

Elisângela Maria Gomes

FSFX / Hospital Márcio Cunha

Responsáveis

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

Tardely Duarte Magalhães

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Mauro Oscar Soares de Souza Lima

Ana Rosa dos Santos

Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos e Vigilância
Farmacêutica

Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Vigilância
Farmacêutica

Mauro Oscar Soares de Souza Lima

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH

Ana Rosa dos Santos

Comissão de Segurança para Vida e o Ambiente

Marcelo Oliveira Bastos

Núcleo de Segurança do Paciente

Ana Rosa dos Santos

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

Reginaldo Machado dos Reis

Nayara Pascoal dos Santos Tiago

Comissão Núcleo de Segurança do Paciente - NSP

Vívian Ribeiro Miranda

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna,
Fetal e Infantil

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante
- CIHDOTT

Emerson Damasceno Moura

Comissão de Gestão de Obras

Francisco Afonso Linhares

Comissão de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional - EMTN

Fernando de Faria Pereira

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 Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

Patrícia Santana de Oliveira Canedo

Comissão Multiprofissional de Terapia Antineoplásica

Luciana Pereira Lana

Comitê de Radioproteção

Amália Regina Lage Leão

Comissão Especial de Licitação

Ana Lúcia Mendes Barcelos e Santos

Comitê de Verbas Públicas

José Carlos de Carvalho Gallinari

Comissão para Incorporação de Tecnologias em Saúde (CITES)

Taís Maria Araújo

Comissão de Gerenciamento de Riscos

Alexandre Albuquerque Guimarães

Comissão de Residência e Especialização Médica – COREME

Ana Rosa dos Santos

Comissão de Ética Médica

Sigrid Terezinha Campomizzi Calazans

Comitê de Avaliação de Projetos e Pesquisa

Luciano de Souza Viana

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil

Celso Cordeiro

Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde

Carmem Célia Negreli Feliciano

Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar

Abner Moreira de Araújo Júnior
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PARCERIAS E INICIATIVAS (G4.15 - G4.16)
Estabelecer parcerias é uma ação que se insere no modelo de gestão de excelência
da instituição, por favorecer o intercâmbio de experiências. A partir dessa dinâmica,
amplia-se o leque de negócios com o mesmo padrão de qualidade dos serviços já
ofertados. O resultado desse compartilhamento aparece nos números, na satisfação
dos clientes e na sustentabilidade dos negócios. A Fundação São Francisco Xavier
é hoje membro, filiada, participante, parceira e/ou credenciada de importantes
organizações e programas que representam os segmentos em que atua, entre as
quais destacam-se:

Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp)
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federessantas)
Associação dos Hospitais de Minas Gerais (AHMG)
União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas)
Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge)
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Projeto Parto Adequado, do Institute for Healthcare Improvement (IHI), ANS e Hospital Israelita
Albert Einstein, com apoio do Ministério da Saúde
Projeto Idoso Bem Cuidado, da ANS
Ministério da Saúde
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon)
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD)

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais
Conselho Municipal de Saúde de Ipatinga
Conselho Municipal do Idoso de Ipatinga
Prefeitura Municipal de Itabira
Conselho Municipal de Saúde de Itabira
Ministério Público Estadual
Ministério da Educação
Sistema Poliedro de Ensino

Participação ativa na Anahp
O Hospital Márcio Cunha intensificou sua participação
nos grupos temáticos da Associação Nacional de Hospitais
Privados (Anahp). Um trabalho rigoroso da Assessoria de
Desenvolvimento Estratégico e Qualidade, que acompanhou
todas as demandas da entidade, junto aos representantes
das áreas. A participação nas reuniões dos Grupos Temáticos
aumentou em cerca de 15% em relação a 2015, além da
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ampliação do envolvimento em várias frentes promovidas
pela Associação. Entre essas ações, destacam-se a elaboração
do manual de segurança da informação para hospitais,
livro de melhores práticas assistenciais, participação na
pesquisa de clima organizacional, adesão à capacitação
para lideranças e diagnóstico no programa de integridade e
transparência na saúde, além da publicação de trabalhos e a
participação em eventos como o 4º Congresso Nacional de
Hospitais Privados (Conahp).

A Fundação São Francisco Xavier amplia seu foco em
compliance, a partir da participação no diagnóstico do
Programa de Integridade e Transparência na Saúde,
promovido pela Anahp em parceria com o Instituto Ethos.
O programa tem em sua estrutura cinco eixos temáticos,
sendo que o eixo Integridade (objeto deste ciclo) contempla a
avaliação das práticas adotadas pela instituição relacionadas
à transparência e ao combate à corrupção. A participação
no Programa permite ainda à FSFX comparar seus resultados
com empresas signatárias do Instituto Ethos no país, bem
como com o grupo de hospitais da Anahp que aderiram à
iniciativa.
Com o objetivo de analisar seus processos e registrar
a existência de práticas relacionadas ao eixo temático
Integridade, a Fundação realizou um workshop que contou
com 20 profissionais da instituição, com representantes
de todas as unidades de negócio. Foram analisadas e
respondidas mais de 200 questões, que abordavam temas
como Governança e Conduta, Prestação de Contas, Práticas

Concorrenciais e de Anticorrupção, Envolvimento Político
Responsável e Sistemas de Gestão.
Os indicadores Ethos traduzem conceitos em prática
empresariais, organizando-as em estágios que apresentam
sua evolução. Ao mesmo tempo em que a empresa identifica
em qual estágio se encontra, reconhece o caminho a trilhar
ao conhecer as práticas mais evoluídas na gestão dos temas.
Os estágios estão assim organizados:
Estágio 1 – Cumprimento e/ou tratativa inicial
Estágio 2 – Iniciativas e práticas
Estágio 3 – Políticas, procedimentos e sistemas de gestão
Estágio 4 – Eficiência
Estágio 5 - Protagonismo
Para melhorar suas práticas de transparência e combate à
corrupção, a Fundação São Francisco Xavier incorporou ao
seu Plano de Travessia 2017 uma diretriz sobre Compliance,
que visa estabelecer estratégias que permitam avaliar e
adotar soluções relacionadas aos principais gaps apontados
no diagnóstico.
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5

Gestão
Estratégica
(G4.15 - G4.56 - G4.EN6 - G4.EN7- G4.PR5 - G4.LA9 - G4-14)

FOCOS PRIORITÁRIOS DA GESTÃO
A atuação comprometida com os aspectos sociais e
ambientais da Fundação São Francisco Xavier torna-a
capaz de aliar crescimento com o que se chama de
desenvolvimento sustentável. Afinal, crescer não pode
ser uma meta a ser perseguida a qualquer custo;
exige maturidade e responsabilidade para aplicar um
modelo de gestão que integre seus stakeholders, com
credibilidade e capacidade para assegurar resultados
sustentáveis para a instituição.

Compromissos sociais

Compromissos ambientais

Na área social, o compromisso primordial da FSFX é cumprir
seu papel filantrópico e direcionar no mínimo 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 concede bolsas
de estudo no Colégio São Francisco Xavier na modalidade
filantropia, praticando o critério legal de 1 bolsista para cada
5 pagantes. Além disso, viabiliza bolsas para dependentes de
colaboradores da instituição.

Entre as metas da instituição que já estão se tornando
realidade estão a aquisição de novos equipamentos e
a otimização dos custos com fornecimento de energia
elétrica, com a migração para o sistema do Mercado Livre
de Energia, iniciados em 2016. Outra iniciativa também
implantada no último ano foi o novo sistema de aquecimento
de água, que contribui para reduzir o consumo de energia
elétrica. A instituição estuda também um sistema para o
reaproveitamento da água da instituição, como na Unidade
de Processamento de Roupas.

Para a realização de ações de responsabilidade social,
estão entre suas metas a expansão dos programas de
promoção da saúde e prevenção de doenças, como o
Atitude rima com Saúde e o Usifamília, a realização de
campanhas de conscientização para doação de sangue
e de órgãos e o incentivo ao trabalho de grupos de
voluntários junto aos pacientes. Destacam-se também a
ampliação das certificações de qualidade e segurança das
unidades de negócio, o fortalecimento do relacionamento
com as pessoas a partir das ações implantadas ao longo
de 2016 dentro do Ano do Cliente, e das ações voltadas
para o Ano do Colaborador em 2017; e o incremento do
Programa Assistência em Foco, que visa prestar atendimento
humanizado, com processos inovadores e altos níveis de
segurança. A FSFX visa ainda incentivar projetos de apoio à
educação, saúde e aos esportes, além de reforçar parcerias
com entidades sem fins lucrativos e em todas as esferas
do poder público, que auxiliam no desenvolvimento e/ou
manutenção da filantropia.

A Fundação preserva em suas relações com fornecedores
e clientes a proteção ambiental e a ecoeficiência aplicada
em seus projetos. Também fazem parte do seu dia a dia o
compromisso com a racionalização dos recursos naturais e
o estímulo ao consumo consciente, por meio de reciclagem,
redução de consumo com a campanha contra o desperdício
de recursos e outras iniciativas. Uma das novidades criadas
nos últimos dois anos foi a criação da equipe de Bombeiros

FSFX, aprimorando a gestão de riscos. Outra medida
cumprida 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 exigida, assegurando a responsabilidade
ambiental. Os colaboradores da instituição passam ainda
por treinamentos sobre o processo correto de descarte de
resíduos, assimilando o conceito de sustentabilidade como
um comportamento inerente às atividades. 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.

Compromissos econômicos
Os focos econômicos da gestão da FSFX são voltados à
sustentabilidade dos negócios, a fim de estabelecer a
viabilidade dos projetos, o cumprimento de estratégias e
orçamentos planejados, 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
despesas administrativas e custos assistenciais, e investe em
técnicas de gestão para melhoria dos processos.
Assim como nas metas sociais, o bom diálogo de parceria
com o poder público é também um compromisso para
o alcance das metas econômicas, a partir do trabalho
qualificado de uma equipe de elaboração de projetos,
alinhados às exigências dos entes federados para captação
de recursos. A intensificação de programas corporativos
como o Otimizar para Sustentar e o Práticas e Ideias que
Transformam permite a participação das áreas no controle
sistemático de despesas, economia de recursos e revisão de
processos com foco na qualidade dos serviços aos clientes,
na produtividade e na satisfação de clientes e colaboradores.
Tudo isso segue alinhado às metas institucionais para a área
econômica, que englobam a busca por novos mercados
e receitas e a melhoria da performance operacional,
preservando a perenidade dos negócios.
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ESTRATÉGIA EM SUSTENTABILIDADE
A busca pela qualidade implica, invariavelmente, trilhar pelos
caminhos da eficiência em cada atividade, da segurança nos
atendimentos ao cliente, da construção de legados sociais e
ambientais com as comunidades onde atua e do consumo
consciente para a melhor aplicação dos recursos. Essa
estratégia para manter a sustentabilidade na Fundação se
fortalece a partir de programas institucionais, que trabalham
na produtividade das equipes e dos recursos disponíveis.
O principal deles é o Otimizar para Sustentar, que tem como
objetivo minimizar custos e despesas, otimizar processos
e maximizar receitas, culminando em melhores resultados
institucionais para melhoria da qualidade dos serviços e da
satisfação dos clientes. Em seu sétimo ciclo, o programa
trabalhou em quatro vertentes, acumulando resultados
expressivos. As principais ações foram:

Resultado em
otimização de
custos em 2016:

R$ 7,75 milhões
Somados os sete anos do
programa, o resultado
acumulado chega a
R$ 27 milhões

Controle Matricial de Despesas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energia: Mercado Livre e uso lâmpadas LED
Aquisição e instalação de caldeira
Hidráulica, elétrica e ar-condicionado: revitalização durante as diversas reformas
Novo reservatório de água com capacidade de 250.000 litros
Contratação de mototáxi para entregas eventuais de materiais e correspondências
Utilização de alternativas de transporte em grandes centros
Criação de rotas de transporte entre HMC, aeroporto e hotel
Reavaliação da reposição do enxoval
Redução do envio de cartas com Aviso de Recebimento

Núcleo de Avaliação de Contratos
•
•
•

Faturamento de curativos dos clientes do SUS conforme legislação
Acompanhamento de consumo e sobras do lanche noturno para consumo consciente
Negociação de contratos do Serviço de Atenção Domiciliar

Projetos Lean Six Sigma
•
•

Otimização das agendas de exames de Diagnóstico por Imagem na Unidade II
Giro das cadeiras oncológicas

Centralização de operações e mão de obra
•
•

Centralização dos processos de Contas Médicas e Faturamento
Absorção dos custos administrativos pelos projetos em parceria com o poder público
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Migração para o sistema de energia
elétrica do Mercado Livre de Energia:
redução de custo de 24% e estimativa
de economia de R$ 3,3 milhões em
três anos

GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS
Em uma dessas vertentes do programa Otimizar para
Sustentar está o Núcleo de Gestão de Projetos e Processos,
criado em 2015 e consagrado pela utilização da metodologia
Lean Six Sigma na elaboração, implantação e no
monitoramento de projetos estratégicos, a partir de estudos
sobre os procedimentos realizados na instituição. Seu foco
está na melhoria contínua desses processos e, para isso,
conta com a expertise de 20 colaboradores formados em
Green Belt e um em Black Belt. Todo projeto consolidado,
que precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da
Fundação, torna-se um indicador, que deve ser monitorado e
cumprido.
Em seu segundo ciclo anual, o Núcleo capacitou 27
colaboradores de todas as superintendências com a
metodologia utilizada, em um curso de oito horas. Os agora
chamados Lean Belts foram distribuídos nos novos projetos,
dando suporte aos Green Belts e ajudando a colher bons
resultados.

Resultado da melhoria
nos processos:

economia de
R$ 1,8 milhão
no ano

Ciclo financeiro
Entrada e saída dos alunos no CSFX
Fluxo de atividades da Unidade de
Processamento de Roupas
Informatização de processos do RH
Integração logística entre as unidades da FSFX
Liberação de exames urgentes para pacientes em
atendimento no Pronto-Socorro
Manutenção de documentação e dados cadastrais de
credenciados
Otimização de atividades do Lactário
Processamento dos materiais para a
Saúde na CME COI
Processo de atendimento do paciente oncológico
Processo de comunicação com o cliente COI
Revisão do processo de marcação de exames e
consultas
Tempo de atendimento na Saúde Ocupacional para
clientes externos e terceiros na área da Usiminas

ÉTICA E COMPLIANCE (G4.SO4)
Agir em sintonia com as regras significa assegurar para a
empresa o cumprimento das regulamentações e legislações
em cada processo, dentro de todos os padrões exigidos para
a filantropia e as atividades nas áreas de saúde e educação. É
para isso que existem as ações de compliance, fundamentais
para manter alinhados os objetivos estratégicos, os valores,
a missão e a visão da FSFX às metas e aos resultados a
serem alcançados em longo prazo, de maneira correta e
sustentável.
O Código de Conduta da Fundação São Francisco Xavier é o
instrumento normativo que reflete os princípios inegociáveis
que todos os colaboradores devem seguir: honestidade,
integridade e respeito. Nele estão expressas as normas
que regem o comportamento esperado para empregados,
prestadores de serviços, estagiários, voluntários e parceiros,
bem como esclarece e reforça a missão e os valores para
todos os públicos internos e externos da instituição. No
momento da contratação, todo colaborador recém-chegado
é apresentado à cultura e aos valores da FSFX e recebe um
exemplar do Código de Conduta. Ao assinar um termo de
compromisso para aderir ao conjunto de regras contidas no
documento, o funcionário transforma-se imediatamente em
agente e guardião de nossos valores.
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Um exame imparcial e objetivo, cuja finalidade é assessorar a
Diretoria Executiva na tomada de decisões.
Para garantir que o Código contemple as mais diversas
situações encontradas pela instituição, são desenvolvidos
treinamentos com as equipes sobre as regras relacionadas
ao código e os exemplos sobre situações em que os
colaboradores podem vivenciá-los e aplicá-los na prática.
Há ainda campanhas de conscientização ao longo do ano.
Uma delas, em 2016, foi para o reforço de outra ferramenta,
o Canal Direto do Código de Conduta, com o objetivo
de receber, analisar e solucionar questões relacionadas
aos desvios de conduta ética, como fraude, corrupção,
discriminação, assédio, atos ilícitos e não conformidades,
além de descumprimentos de normas internas e sugestões de
melhorias no ambiente de trabalho.
A análise do conteúdo das denúncias é realizada pela
Auditoria de Processos e todas as informações fornecidas
são tratadas em restrita confidencialidade, garantindo o
anonimato ao denunciante.

CANAL DIRETO FSFX
E-mail interno para a caixa
“Código de Conduta FSFX”
E-mail externo para:
codigodecondutafsfx@fsfx.com.br
Pelo site:
www.fsfx.com.br/canal-direto-fsfx
Pelo telefone:
0800 979 7555
Por carta:
Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41, Bairro das Águas
CEP 35160-158 - Ipatinga - MG

A Auditoria de Processos é também um importante
instrumento de compliance na Fundação. O trabalho dos
profissionais do setor, hierarquicamente independente,
visa avaliar o grau de cumprimento da forma de execução
dos processos em relação aos padrões pré-estabelecidos,
normas administrativas e sistêmicas, identificar não
conformidades, causas, efeitos e ações regularizadoras.

Outro importante recurso nesse sentido é a Ouvidoria
FSFX, direcionada aos clientes de todas as unidades de
negócio. A Ouvidoria é um serviço criado para aprimorar
ainda mais a qualidade do atendimento ao cliente, sendo
um canal de segunda instância, complementar aos que já
existem (telefone 0800, Fale Conosco no site e atendimento
presencial), para que a sugestão, ideia ou reclamação chegue
até a Fundação para ser solucionada. A função da Ouvidoria
é representar o cliente perante a instituição (em até 7 dias
úteis, podendo ser acordado em até 30 dias), defendendo o
cumprimento de seus direitos contratuais e a harmonia na
relação entre as partes quando a questão não for solucionada
pelos canais convencionais de relacionamento.
O mais recente dos canais para ouvir sugestões, críticas,
elogios e reclamações é o Conselho Consultivo de Clientes,
criado em 2015. Com o intuito de estreitar as relações com
os clientes e a comunidade, esse grupo é composto por 30
clientes, escolhidos a partir de avaliações de atendimentos
registrados pela Central de Relacionamento com Clientes
da Fundação. Seu 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. A
partir do diálogo aberto e transparente, são implementadas
ações efetivas de solução de problemas e otimização do
atendimento, ampliando a rede de relacionamento com a
comunidade.

OUVIDORIA FSFX
E-mail: ouvidoriafsfx@fsfx.com.br
Telefone: 0800 979 7555
Pelo site: www.fsfx.com.br/ouvidoria-fsfx
Por carta à FSFX - Ouvidoria: Av. Kiyoshi Tsunawaki,
41, Bairro das Águas | CEP 35160-158 – Ipatinga – MG

O Código de Conduta da FSFX está disponível em português em:
http://www.fsfx.com.br/wp-content/uploads/2015/04/codigo-de-conduta.pdf
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Mais de 2.200 colaboradores da FSFX, de equipes assistenciais, administrativas e operacionais de
diversos setores passaram pela capacitação e aderiram ao bóton do Ano do Cliente, como símbolo
de compromisso com um atendimento de excelência aos clientes. Os treinamentos mostraram,
por exemplo, como algumas condutas no acolhimento e na assistência ao paciente podem ser
aprimoradas, a partir das chamadas 4 Regras de Ouro: ser prestativo, ser gentil, ser eficiente e
saber o que dizer em um atendimento.
Outro importante momento foi a realização, no final do ano, da ação #Você faz acontecer!,
uma homenagem elaborada em todas as unidades de negócio, com atividades lúdicas e brindes
a todos que se empenham em prestar um serviço com qualidade todos os dias na instituição. A
iniciativa foi da Gerência de Recursos Humanos, em parceria com diversas áreas que trabalharam
na organização do evento, mostrando ao colaborador que ele é o grande protagonista das ações
do Ano do Cliente.

PRINCIPAIS AÇÕES IMPLANTADAS
Abertura da Unidade Avançada FSFX, no bairro Canaã
Implantação do sistema de agendamento de consultas e exames on-line para o HMC
Envio de agradecimentos de elogios via SMS
Marcação de exames na Unidade de Oncologia
Personalização do box exclusivo para crianças na área de traumatologia
Implementação do fluxo de higienização das mãos na UTI

ANO DO CLIENTE
FOCOS DO PROGRAMA
Com o objetivo de superar as expectativas dos clientes, é
necessário aprimorar sempre a prestação de serviços com
a finalidade de fazer a diferença na vida de cada um deles.
É exatamente por isso que a instituição definiu 2016 como
o Ano do Cliente. Um conjunto de ações que busca, nos
pequenos e grandes gestos, fazer a diferença na vida dos
clientes. Nesse processo, o principal objetivo foi promover
um momento de sensibilização e reflexão, no qual os
colaboradores são convidados a se colocarem no lugar do
cliente, com um olhar crítico para todos os processos de
relacionamento com os clientes, visando simplificá-los, tornálos mais resolutivos e muito mais ágeis.
Boa parte do conteúdo dos treinamentos foi selecionada
com base nas discussões do Conselho Consultivo de
Clientes da FSFX, com o objetivo de identificar pontos
de melhoria na qualidade dos serviços que precisam ser
revistos. A partir daí, metodologias foram desenvolvidas
para trabalhar temas como mudanças comportamentais,
melhor clima no ambiente de trabalho, relacionamento com
os colegas, aperfeiçoamento no tratamento humanizado e
fortalecimento na empatia com o paciente.
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Reestruturação da rampa principal e do Ambulatório de Ortopedia
Treinamentos técnicos e comportamentais

QUALIDADE NO RELACIONAMENTO
Transparência, humanização, atenção e presteza na
relação com os clientes.
RESOLUTIVIDADE
Estar onde o cliente necessita, resolver de fato e
da primeira vez as suas necessidades, eliminando o
retrabalho.
AGILIDADE
Resolver as demandas dos clientes no menor tempo
possível.
SEGURANÇA
Confiabilidade das informações prestadas e execução
correta dos processos.
MODERNIDADE
Incorporação de tecnologias capazes de encurtar
a distância entre os requisitos de qualidade,
resolutividade, segurança e agilidade oferecidos pela
FSFX.

Melhorias no processo de autorização da Usisaúde e no gerenciamento do fluxo de ocorrências
Melhorias no sistema Tasy, principalmente nas rotinas voltadas para o cliente
Campanhas internas (Regras de Ouro + Empatia)
Melhoria no gerenciamento das mídias sociais
Lançamento da FSFX Play, a TV da Fundação
Inclusão da Marcação de Consulta via WhatsApp
Gerenciamento do fluxo do Pronto-Socorro – atendimento centrado no paciente
Revisão da escala de médicos em Pronto-Socorro
Melhorias no Portal da Usisaúde, como: inclusão da emissão de 2ª via do boleto bancário, detalhamento de despesas
médicas e informação sobre cobertura
Inclusão do Protocolo de Alergia para paciente com alergia alimentar, identificação/sinalização de pacientes com alergia
alimentar em mapas e etiquetas de identificação de dietas
Inclusão da ferramenta de medição para controle do tempo de administração dos medicamentos
Contratação de novos médicos
Ampliação das agendas de consultas e revisões médicas
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O bom desempenho das ações desenvolvidas no Ano do
Cliente pôde ser mensurado ao final de 12 meses, após os
comparativos com os resultados do ano anterior. Na maioria
das unidades medidas, os índices melhoraram. Destaques
para a queda nos números de reclamações da Usisaúde,
que caiu 37,1%, e para o crescimento de 62% entre os
mais 7.400 elogios para os serviços de Gestão e do Hospital
Márcio Cunha.

GESTÃO DE PESSOAS

COI Usiminas
99,20% 98,81%

99,20%

98,40%

Meta
Valor Alcançado

2015

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

2016

Colégio São Francisco Xavier

HMC/Gestão

92,40%

3.420 treinandos
36.346 horas
de treinamentos
comportamentais

93% 93,11%

96,16%
94,50%
93,00%

A abertura, a ética e a transparência disseminadas nas
ações de Recursos Humanos da instituição, principalmente
em programas corporativos, treinamentos e atividades de
capacitação, ganharam reforços significativos com o Ano
do Cliente. Nos últimos dois anos, o número de turmas de
treinamentos comportamentais para colaboradores saltou
de 23 para 140. Afinal, o desenvolvimento de competências
essenciais e habilidades para o trabalho contribui para a
construção de relações melhores, que incidem positiva e
diretamente nos resultados e na satisafação do cliente.

93,23%
83,00%

Meta
Valor Alcançado

Meta

2015

2016

Valor Alcançado

2015

2016

RECLAMAÇÕES E ELOGIOS
Usisaúde

HMC / Gestão

7405

97,74%
96,00%

95,00%

95,00%
4571

Meta

1682

Reclamações

1105

Valor Alcançado

2015

2016

2015

2016

Desenvolvimento de Líderes
A qualificação das lideranças também representa estratégia
importante para a estrutura de governança corporativa
empregada, fator essencial para motivação e gerenciamento
das pessoas.
Com duração total de dois anos e previsão de conclusão
no fim de 2017, o Programa de Desenvolvimento de
Líderes “Construindo Caminhos”, em parceria com a
Fundação Dom Cabral, oferece uma formação diferenciada
e específica. Desenvolvido especialmente para a realidade
da Fundação São Francisco Xavier, com o objetivo de fazer
com que os líderes estejam sempre preparados frente
aos desafios da saúde e educação, o programa é dividido
em três públicos distintos: desenvolvimento gerencial
estratégico, desenvolvimento gerencial profissional e diálogos
estratégicos. Os treinamentos ocorrem em Belo Horizonte, na
Fundação Dom Cabral, e in company e os gestores ainda têm
a opção de acessar todo conteúdo do programa on-line por
meio de um ambiente virtual de aprendizagem.
O compromisso com a capacitação dos colaboradores
envolveu ainda outros importantes parceiros:

Usisaúde

COI Mercado
98,35%

Elogios

Ações que integram o Capacitarh, o programa de
educação corporativa da FSFX, que em 2016 promoveu
outras importantes iniciativas nas demais vertentes
em que atua. No trabalho realizado com profissionais
analistas, 134 participaram de capacitação voltada para o
autodesenvolvimento e a gestão da carreira, reforçando
o engajamento com a instituição. Houve ainda o
acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Individual,
uma ferramenta para desenvolvimento de competências,
que possui a finalidade de complementar a Avaliação de
Desempenho e orientar o profissional a buscar saídas e ações
para desenvolver e/ou aperfeiçoar competências necessárias
no ambiente de trabalho. Outra iniciativa importante foi a
palestra sobre Accountability na Gestão de Desempenho,
estimulando a mudança de comportamento tanto no
âmbito profissional quanto pessoal dos 581 colaboradores
participantes.

Plano de
Desenvolvimento
Individual
1.684 participantes
82% de consecução

98,50% 98,70%
1132

96,00%
711

Reclamações

Meta

2015

2016
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93

65

Valor Alcançado

2015

Elogios

2016
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Metodologia Design Thinking
Gestores de todas as superintendências e integrantes do
Comitê Interno para o Ano do Cliente participaram durante
dois dias de um treinamento especial com a metodologia
Design Thinking. Focada na inovação voltada para o ser
humano e em processos que facilitem relacionamentos,
atendimentos e serviços, a proposta foi levar os 30
participantes a desconstruírem modelos mentais existentes,
esvaziar a mente e ter uma nova forma de pensar. É uma
maneira de mostrar a criatividade na geração de soluções, a
habilidade de combinar empatia ao contexto do problema,
se colocando no lugar do usuário do serviço. Além de
racionalizar, formatar e analisar as soluções diante do
contexto, a metodologia alia a capacidade de inovar e fazer
algo que gere valor e satisfação para o cliente.

Treinamentos assistenciais
Com o olhar sempre voltado para a qualidade da assistência,
o Hospital Márcio Cunha conta com a equipe de Educação
Permanente. O setor realiza ações que vão desde os
treinamentos dos recém-contratados aos mais diversos
tipos de capacitação, passando por avaliações periódicas
de capacidade técnica e de postura profissional. O objetivo
dos treinamentos é capacitar os profissionais de modo que
eles estejam preparados para realizar a assistência de forma
segura e eficaz, vivenciando diversos cenários possíveis e
trabalhando a resposta do profissional à situação.
Capacitação auditores internos
(parceria com a DNV-GL)

42 colaboradores

Análise de Causa Raiz
(parceria com a DNV-GL)

75 colaboradores, entre gestores e analistas

Laboratório de Gestão de Processos: a qualidade
reduzindo custos (parceria com a FatorRH)

95 colaboradores (metodologia do PDCA,
incluindo a investigação de causa raiz pelo
Ishikawa e 5W2H para estabelecimento de planos
de ação)

Utilizando o PDCA para obtenção de melhores
resultados

113 colaboradores

Design Thinking
(parceria com a Echos – Laboratório de Inovação)

30 colaboradores, entre gestores e analistas

Programa de Desenvolvimento de Líderes
(parceria com a Fundação Dom Cabral)

54 líderes

Programa de Desenvolvimento de Supervisores (parceria
com a FatorRH)

50 supervisores

46 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

• 4.974 treinandos pela Educação Permanente Capacitação do recém-admitido, revisão das técnicas
de atendimento à Parada Cardiorrespiratória,
treinamentos “in loco”, práticas de enfermagem e
protocolos assistenciais.
• 8 videoaulas de diversos temas, produzidas e
disponibilizadas na intranet, abordando assuntos
multidisciplinares.

Cursos oferecidos na modalidade in company:
• ALSO – Suporte avançado de vida em obstetrícia, pelo
Hospital Sofia Feldman
• Capacitação sobre melhores práticas de assistência a
pacientes em estado crítico no Projeto Parto Adequado,
pelo Hospital Sofia Feldman
• FCCS – Cuidados fundamentais em pacientes em estado
crítico, pela Somiti
• Atualização em feridas e curativos, pelo Hospital Albert
Einstein
• ACLS – Suporte avançado de vida em Cardiologia
• Metodologia aplicada à saúde, pela Invitare
• Curso de inserção e manutenção de PICC, pela AMA
Consultoria

260 participantes
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INCENTIVO POR DESEMPENHO (IPD)

PLANO DE CARREIRA

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

O benefício do IPD possibilita o reconhecimento, por
meio do esforço e da dedicação de colaboradores a partir
do desempenho das funções individuais e do setor. A
valorização das boas performances acontece por meio da
avaliação em conjunto de critérios objetivos e das notas
de consenso entre colaboradores e gestores na Avaliação
de Desempenho, que ocorre anualmente na FSFX, e no
acompanhamento realizado dos nossos indicadores.

Previsto no Planejamento Estratégico da FSFX, o Plano de
Carreira tem como proposta implantar duas carreiras por
ano, de forma a contemplar todos os níveis da instituição e
de se manter alinhado ao objetivo estratégico de atrair, reter
e fidelizar talentos. Em 2016, foram lançadas as carreiras
de Auxiliares Administrativos e Enfermeiros, compondo as
carreiras de Técnico de Enfermagem, Agentes de Segurança
em Saúde e Educação, Técnicos de Enfermagem do Trabalho
e Analistas Administrativos.

Um ambiente corporativo saudável contribui para satisfação dos colaboradores, proporcionando mais
qualidade de vida no trabalho, incentivando-os a produzir mais e trazendo, consequentemente, maior
rentabilidade para a empresa. Para mensurar a satisfação de seus colaboradores, a FSFX realizou em
2016 uma pesquisa de Clima Organizacional. O trabalho foi fundamental para coletar informações
e a percepção em relação a vários fatores que contribuem para a motivação e o desempenho, como
condições de trabalho, relacionamento com equipe e gestores, salário e remuneração, comunicação,
entre outros. Além disso, o resultado contribui para a tomada de decisões em relação a problemas
identificados e para o planejamento de ações futuras. No geral, o clima organizacional da Fundação São
Francisco Xavier foi mensurado como positivo, com um índice geral de 66,8%, ou seja, cerca de 2/3 dos
colaboradores que responderam à pesquisa se mostram satisfeitos com a instituição.

Nesse sentido, o desempenho para gratificação é
embasado em critérios avaliados e divididos em dois
grupos: Desempenho Comportamental e Desempenho
Profissional (indicadores estratégicos e setoriais). Como
resultado principal, o IPD visa estimular o desempenho, a
capacitação e a excelência do empregado, na busca por
melhores resultados. O impacto disso está diretamente
relacionado à otimização de custos e ao aproveitamento do
potencial humano da organização. A Fundação reconhece
cada colaborador como fonte de inspiração e impulso para
crescer cada vez mais e acredita que o incentivo valoriza o
autodesenvolvimento e o bem-estar dentro da instituição,
trazendo benefícios e crescimentos mútuos.

Cerca de 4 mil colaboradores
receberam o incentivo

A trilha de carreira para os 349 auxiliares administrativos
e 219 enfermeiros vem ampliar as oportunidades de
crescimento (Vertical ou Horizontal). Ela é um mapa que
oferece uma perspectiva de onde o profissional está e aonde
ele quer chegar, por onde tem de passar e o que tem de
adquirir para chegar. Promove a evolução por meio da
meritocracia.

2010
2016

75,5%
65,7%
47,5%

64,0%
54,9%

59,3%

58,4%
43,2%

2 novas carreiras:
Auxiliares Administrativos
e Enfermeiros
HMC/Gestão

74,4%

67,3%

Usisaúde

AÇÕES DA FSFX PARA DIÁLOGO
COM OS COLABORADORES
Fundamentados na abertura e transparência nas relações, a
Fundação São Francisco Xavier possui os seguintes programas
para diálogo com os colaboradores:

Café com Parceria

COI

Seg. e Saúde Ocup.

CSFX

GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA
A Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente da FSFX trabalha para colocar em prática uma das
máximas na gestão da instituição: promover a qualidade de
vida e assegurar a integridade física de todo o público que
frequenta cada uma das unidades de negócio. A busca por
resultados satisfatórios está na prática de ações seguras e
preventivas, resguardando pelo patrimônio maior, a vida das
pessoas.

Canal Direto FSFX
Entre a Gente
Grupos de Trabalho
Homenagem por Tempo de Trabalho
Integração de Profissionais
Comunicação Gestor em Equipe

No capítulo da unidade (página 150) e no capítulo
Relacionamento com os stakeholders (página 164),
será possível verificar com maior clareza a atuação da
Fundação para o bem-estar do colaborador e do cliente,
por meio de um modelo multidisciplinar que envolve corpo
clínico, comitês para redução e prevenção de acidentes,
treinamentos, reuniões e até simulações de incêndios. Em
caso de eventuais ocorrências, a instituição estuda medidas
para que os incidentes não se repitam.
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GESTÃO DA QUALIDADE (GR.PR1)
Qualidade é tudo aquilo que resulta na melhoria das condições de atendimento ao ser humano e que
pode promover a sustentabilidade da instituição. Na FSFX, isso inclui todas as práticas que induzem
ao aperfeiçoamento dos procedimentos, com redução de custos e de tempo de espera dos clientes,
à transparência e à ética, ao compromisso com a prestação de contas e com a responsabilidade
socioambiental e econômica.

Com ações pautadas na Governança Corporativa da
Fundação São Francisco Xavier, o trabalho coordenado pela
Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade, em
parceria com todas as áreas, tem como objetivo garantir a
melhoria contínua dos processos, excelência no atendimento,
conquista e manutenção de certificações de qualidade.
As principais ações desenvolvidas pela Gestão da Qualidade
na FSFX dizem respeito aos requisitos definidos nos manuais
de certificação/acreditação das normas ISO 9001, ONA e
DIAS/NIAHO. Entre elas, destacam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer e
estreitar a relação
entre unidades
Melhorar a
experiência do
cliente e sua
satisfação com
os serviços

Apoiar as
unidades no
estabelecimento
de padrões

•
•

Estabelecimento, em conjunto com a Diretoria Executiva
e Assessoria Jurídica, das Políticas Institucionais;
Condução da Gestão por Processos;
Registros provenientes da Gestão de Mudanças;
Gestão de Riscos;
Análise de efetividade dos resultados setoriais;
Controle de documentos e registros;
Formação e atualização dos auditores internos;
Planejamento das auditorias internas e externas;
Monitoramento e avaliação de eficácia dos planos de
ação;
Registros de Benchmarking;
Monitoramento das Comissões e Comitês Obrigatórios
e de Gestão.

As melhores formas de se traduzir e visualizar o sucesso
desses trabalhos é verificar o bom desempenho das
unidades de negócio em 2016 (ver a partir da página 76,
no capítulo das unidades), o reconhecimento conquistado
a partir da participação em importantes eventos nacionais e
internacionais e a manutenção e conquista de premiações
e certificações de qualidade (ver página 64, no capítulo
Investimentos e Inovação).

Desenvolvimento do grupo de auditores internos
A Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade
realizou ainda um amplo processo de qualificação dos
auditores internos das mais diversas gerências da Fundação.
O trabalho contemplou a seleção, entrevistas, dinâmicas
de grupo, resultado e feedback. Os colaboradores
selecionados atuaram no ciclo de auditorias internas de
2016. Estes profissionais foram avaliados quanto à postura,
conhecimento técnico, capacidade de agregar valor às áreas
auditadas e à redação do relatório. O desempenho médio
do grupo foi de 85,7%. Este importante instrumento de
avaliação do processo permitiu à FSFX estabelecer estratégias
de fortalecimento do grupo, como a publicação mensal
de um Boletim com assuntos de interesse das áreas da
Qualidade, Saúde e Educação e a elaboração de um plano de
treinamento com foco em postura e redação.

OBJETIVOS DA
GESTÃO DA
QUALIDADE
NA FSFX
Gerenciar os
riscos
inerentes aos
processos

Aprimorar
continuamente
os processos

Monitorar os
resultados
institucionais e
dos processos
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Práticas e Ideias que Transformam

GESTÃO DE RISCOS (G4.14)

Novos serviços ou produtos

Buscando o alinhamento ao Plano de Travessia, o 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, passou por algumas mudanças. Em 2016,
os projetos e as ideias, que permitem a participação de
colaboradores de todos os níveis, puderam ser inscritos
dentro dos novos segmentos: Austeridade, Otimização de
Processos, Satisfação do Cliente e Ano do Colaborador,
em consonância com seus respectivos direcionadores
estratégicos.

A política de gestão de riscos aqui adotada visa a prevenção
a partir de um conjunto de ações pré-estabelecidas,
minimizando a ocorrência do risco. Iniciativas de correção
também são definidas para um planejamento operacional
de como agir mediante a ocorrência de incidentes. Todo
esse gerenciamento ocorre em nível estratégico, tático e
operacional, distribuídos nas seguintes naturezas: ambiental,
assistencial, sanitário, ocupacional, jurídico, econômicofinanceiro, imagem e operacional.

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.

O ciclo 2016 bateu recorde no
número de participações. No
total, foram 65 práticas e 51
ideias inscritas.
O número de inscrições
saltou de 49 para 116.
As melhores práticas e ideias
serão premiadas no primeiro
quadrimestre de 2017.

Dispositivo de
segurança “sacaagulha”

Melhoria da qualidade por meio de:
• Estímulo à melhoria contínua dos processos
• Promoção do aprendizado organizacional
• Fortalecimento dos resultados
• Reconhecimento profissional

AUSTERIDADE

10 práticas

4 ideias

14 Total

20 ideias

59 Total

12 ideias

25 Total

3 práticas

15 ideias

18 Total

65 práticas

51 ideias

116 Total

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS

39 práticas
SATISFAÇÃO DO CLIENTE

13 práticas
ANO DO COLABORADOR
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Aumento
de 136% no
número de
inscrições

Os principais eventos ocorridos em cada segmento foram:
contenção física, perda ou obstrução de sondas gástrica/
entreal (assistenciais e sanitários); títulos a pagar em aberto e
o gerenciamento de inadimplência (financeiros); registros de
insatisfação com o início da gestão FSFX no HMCC (imagem);
reclamatórias trabalhistas (jurídico); acidentes sem perda de
tempo (ocupacionais e ambientais); e erros na marcação e
cancelamento de atendimentos (operacional). Para todos os
eventos, há uma sistemática de tratamento visando reduzir a
sua ocorrência.
Documentos como a Política para a Gestão de Riscos e
a Norma Administrativa 005 - Diretrizes para a Gestão
de Riscos na FSFX estão disponibilizados 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
quanto à natureza, probabilidade/frequência de ocorrência
e gravidade do incidente. O inventário é revisado
semestralmente pelas áreas e validado pela Assessoria de
Desenvolvimento Estratégico e Qualidade e pelo Núcleo de
Segurança do Paciente. Auxiliando esse trabalho, outras
comissões específicas da organização abastecem a Comissão
Institucional de Gerenciamento dos Riscos com informações
para tomada de decisão.

Seguindo o Plano de Atendimento a Desastres, a
Fundação realiza simulados de Evacuação e Incêndio e
de Catástrofe de Múltiplas Vítimas, com a participação
da equipe multidisciplinar do HMC, colaboradores,
bombeiros civis da FSFX e bombeiros militares. O Plano
de Atendimento a Desastres é utilizado para treinar e
capacitar ainda mais a equipe diante dos momentos
que excedam a capacidade de atendimento habitual
do Pronto-Socorro, podendo abranger todos os setores
do hospital conforme a demanda. Ele estabelece ações
com o intuito de organizar o atendimento, garantir
recursos humanos e materiais extras prestando
assistência de qualidade aos pacientes em caso de
desastres e catástrofes.

6

Investimentos
e Inovação
NOVOS PROJETOS (G4.EC7 - G4.13)
A Fundação São Francisco Xavier se desenvolve para
crescer e se expandir, buscando sempre a proximidade
e satisfação dos seus clientes. Por isso, busca reunir,
em ambientes que integrem comodidade e conforto,
novos serviços, reforçando investimentos e tornando-se
referência para uma população cada vez maior.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

No caso dos apartamentos de Internação da Unidade I do
HMC, toda a parte física foi reformada.

Mais melhorias e em todo lugar. No Ano do Cliente, modificações estruturais foram realizadas em diversas unidades.
Sempre com viés de atendimento às normas legais e sanitárias, assegurando mais segurança e conforto para o
cliente, os setores revitalizados prezam pela modernização e tecnologia, humanização, adequação dos espaços físicos
e redução do desperdício de recursos como água, energia e gás.
Alinhado ao Planejamento Estratégico da instituição, o Plano Diretor de Obras 2015-2019 foca na ampliação da
oferta de serviços visando a melhoria no atendimento prestado à comunidade. Esse documento elenca todos os
investimentos em estrutura física necessários para a instituição nos próximos anos, validados por meio de estudos de
viabilidade econômica e aprovados pelo Conselho da Fundação São Francisco Xavier. Em 2016, foram realizados os
seguintes investimentos do Plano Diretor de Obras, com recursos próprios da instituição:

OBRAS CONCLUÍDAS
Reforma do antigo bunker, ampliação e reforma da Unidade de Oncologia do HMC

R$ 3,86 milhões

Reforma e ampliação do Centro de Terapia Renal Substitutiva do HMC

R$ 1,16 milhão

Construção de Unidade Avançada FSFX – Bairro Canaã

R$ 750 mil

Reformas e melhorias nos apartamentos de Internação do HMC

R$ 2,3 milhões

Construção de 10 leitos de Oncologia Pediátrica HMC

R$ 642 mil

Outros dois importantes investimentos da FSFX estão previstos para os próximos anos; o primeiro com recurso
próprio e o segundo por meio de verbas do Pro-Hosp, o programa do governo estadual.

PROJETOS EM ELABORAÇÃO
Construção de Unidade de Alimentação e Nutrição – HMC I

R$ 5,6 milhões

Reforma do Laboratório de Patologia Clínica – HMC I

R$ 3,3 milhões

TOTAL GERAL

R$ 17,6 milhões

Na Unidade de Oncologia, foram modificados os fluxos de circulação de pacientes e ampliada a capacidade de
atendimento, além da incorporação de mais um acelerador linear, utilizado para as sessões de radioterapia. Além
disso, foi feita a atualização tecnológica em equipamentos usados em tratamentos e a ampliação dos espaços onde
são abrigados, com recursos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), a partir da doação
de empresas como a Usiminas, de recursos próprios da Fundação e dos governos federal e estadual (saiba mais na
página 92).
Já o Centro de Terapia Renal Substitutiva passou por uma significativa ampliação do espaço físico e da capacidade de
atendimento. O número de pacientes que necessitam de tratamento cresceu muito, e para ter condição de atendê-los
foi necessária a aquisição de novas máquinas de hemodiálise (saiba mais na página 82).

56 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

• Modernização, ampliação e ambientalização do espaço
• Redes de água, vapor, gás e energia foram refeitas
• Paredes receberam isolamento acústico
• Banheiros adaptados para clientes que usam cadeira de
rodas
• Vasos sanitários com controle da quantidade de água
utilizada
• Disponibilização de varandas com vista para a mata
Os impactos causados pelos investimentos em infraestrutura
são notáveis e positivos. Com eles, a Fundação reforça o seu
compromisso com a comunidade e proporciona aos seus
clientes (SUS e convênios) um atendimento de qualidade.
Para 2017, estão previstas novas realizações em estrutura
física das unidades.

INCENTIVOS FISCAIS
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/PCD), pessoas físicas e jurídicas colaboram com
projetos da Fundação aprovados junto ao Ministério da
Saúde, doando 1% do Imposto de Renda devido.

Arrecadação em 2016:

R$ 4,4 milhões

Em quatro anos, foram
captados mais de R$ 16,6
milhões
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.
Em 2016, foram 23 doações que totalizaram um montante
de R$ 4.412.878,94, realizadas por empresas como: Unigal
Usiminas, Soluções Usiminas, MBR Mineração, Cenibra, IRB
Brasil Resseguros, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Mercantil
do Brasil, Santander Capitalização, BDMG, Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento, Bauminas Química, Nheel
Química, Hidroazul Indústria e Comércio, entre outras. 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.

Projetos aprovados e/ou em execução
ANO

PROJETO

VALOR

2016

Oncologia Pediátrica
Estruturação, equipamentos e custeio de profissionais
HMC Unidade II

R$ 4.240.054,73

Pronon

2015

Oncologia Pediátrica
Implantação da Unidade de Oncologia Pediátrica

R$ 1.935.307,43

Pronon

2015

Unidade de Oncologia HMC
Capacitação profissional

R$ 754.868,99

Pronon

2015

Unidade de Cuidados Paliativos – HMC Unidade II

R$ 3.636.759,82

Pronon

2015

Centro de Reabilitação
Estruturação, equipamentos e custeio de profissionais
HMC Unidade I

R$ 2.492.129,63

Pronas

TOTAL GERAL

RECURSO

R$ 13 milhões
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Ter esses serviços em um bairro mais
perto facilitou muito para a gente.
O acesso está bem fácil e a estrutura
ficou excelente.
Denise Oliveira de Assis,
cliente

Em uma área de 536 m², com ampla recepção, ambiente
climatizado, são realizados exames de diagnóstico por
imagem, como mamografia, raios-X e ultrassom, além da
coleta de amostras biológicas para realização de exames
laboratoriais. Todas as amostras biológicas coletadas no
novo local são encaminhadas e processadas no Laboratório
Central, localizado na Unidade I do HMC, que possui
capacidade instalada para absorver as demandas de todas as
cinco unidades do Hospital.
Nos três consultórios odontológicos de atendimento do
Centro de Odontologia Integrada (COI), são realizados
atendimentos de promoção e procedimentos básicos
restauradores. A nova unidade da FSFX dá cobertura
para uma região que concentra a maior quantidade
de beneficiários, aumentando a oferta de serviços e
descentralizando os atendimentos do HMC e do COI.
Produtividade da unidade em 2016

120.374 exames de
Laboratório
4.640 mamografias
6.600 raios-X
NOVOS PROJETOS

Unidade Avançada FSFX

A Fundação São Francisco Xavier se desenvolve para crescer
e se expandir, buscando sempre a proximidade e satisfação
dos seus clientes. Por isso, busca reunir, em ambientes
que integrem comodidade e conforto, novos serviços
da Usisaúde, do Hospital Márcio Cunha e do Centro de
Odontologia Integrada, reforçando investimentos e tornandose referência para uma população cada vez maior.

Clientes da Usisaúde e de convênios ganharam mais uma
opção de atendimento para serviços de medicina diagnóstica,
laboratorial e odontológicos, por meio da nova Unidade
Avançada da Fundação São Francisco Xavier. Localizada no
bairro Canaã, em Ipatinga, a estrutura tem ampla capacidade
de atendimento, tornando-se referência para uma região
que concentra mais de dez bairros de Ipatinga e população
superior a 100 mil moradores.
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4.335 exames de
ultrassonografia
9.658 atendimentos
odontológicos
145.607 atendimentos
no total

Hospital Municipal Carlos Chagas
A mais desafiadora das ações da Fundação em 2016 foi
assumir a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas, em
Itabira, após participar e vencer uma licitação pública. A
proposta está alinhada ao objetivo de crescer e ampliar,
cada vez mais, as atividades como modo de compartilhar
expertise, obter sustentabilidade financeira e administrativa
para todo o conjunto da FSFX. Como Organização Social
de Saúde (OSS), a instituição mostrou que está qualificada
pela Secretaria Estadual de Saúde para gerenciar hospitais e
equipamentos públicos com qualidade e responsabilidade e
em parceria com o município, com atendimentos 100% pelo
SUS (saiba mais no capítulo do HMCC, na página 98).

Atenção Domiciliar

Usisaúde em Santos

Buscando complementar os modelos assistenciais existentes,
acompanhando tendências e inovações de mercado, além
de agregar valor aos serviços já prestados, o Hospital Márcio
Cunha implantou o Serviço de Atenção Domiciliar. Nele,
pacientes de diversas operadoras de planos de saúde podem
ser acompanhados no próprio lar, a partir da indicação do
médico assistencial e da verificação da elegibilidade. Assim,
o convívio social e com a família pode ser restabelecido,
eliminando os riscos de infecções, por exemplo, inerentes
à internação, além de otimizar a ocupação dos leitos
hospitalares. O serviço atua em modalidades diversas de
acordo com a necessidade de cada paciente: Assistência
Domiciliar, Gerenciamento de paciente crônico, Internação
Domiciliar, Intervenção Específica e Tratamento de Lesão,
e Cuidados Paliativos. Em cada uma delas, a FSFX fornece
diferentes recursos, entre eles profissionais, insumos e
equipamentos.

Com a busca constante pela excelência na prestação de
serviços, a FSFX já ultrapassa os limites de Minas Gerais
e firma cada vez mais parcerias. A consolidação do
convênio com a Associação Policial de Assistência à Saúde
(APAS), da Baixada Santista, permitiu que a Fundação e a
Usisaúde ampliassem os serviços médicos-hospitalares no
Hospital Santo Expedito, com a criação do novo Centro de
Diagnósticos Usisaúde.

Mesmo não sendo contemplada no rol de procedimentos da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, essa modalidade
de assistência da instituição atendeu a 1.024 pacientes no
Vale do Aço em 2016. Em agosto, o Serviço de Atenção
Domiciliar foi expandido para a Baixada Santista. Operando
nos mesmos moldes, atendeu a 246 pacientes.

1.270 pacientes
atendidos no Vale do Aço
e na Baixada Santista

12.472 exames realizados
Isso abre uma oportunidade a mais de serviços de saúde com
qualidade para os mais de 24 mil beneficiários da operadora
na região, atingindo mais de 40 mil vidas. O acordo
permitiu também que a Fundação investisse na aquisição de
equipamentos e implantação do centro, seguindo o modelo
de sucesso já implantado no Vale do Aço. Na prática, isso
agiliza o atendimento e o agendamento dos exames dos
beneficiários, que antes eram feitos em clínicas credenciadas
da região, proporcionando assistência qualificada e segura à
saúde.

Usifamília: ainda maior
REDE FSFX/USISAÚDE BAIXADA SANTISTA
EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

MÉTODOS GRÁFICOS
Holter • M.A.P.A. • Eletrocardiograma •
Teste Ergométrico Computadorizado • Eletroencefalograma Digital
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Tomografia Multislice • Ultrassonografia •
Doppler Colorido • Radiologia Digital • Mamografia Digital • Raios-X

OUTROS EXAMES
Endoscopia Digestiva • Colonoscopia
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O sucesso do Usifamília no Vale do Aço possibilitou a
ampliação da equipe para duas novas cidades: Santos e
Belo Horizonte. Com isso, o programa criado sobre o triplo
propósito de víncular assistência preventiva e multidisciplinar
a uma determinada população, aprimorando a experiência
do cuidado e reduzindo custos assistenciais, expandiu sua
capacidade de atendimento e cresceu para 4.000 e 1.500
vidas, respectivamente. É o resgate do conceito de médico
da família, agora ainda mais estruturado e próximo aos
beneficiários.
Os resultados são dignos de reconhecimento. Em Santos,
com mais de 4 mil consultas realizadas em um ano, o
Usifamília conseguiu baixar o número de internações em
24% entre a população vinculada. Na capital mineira, que
tem 100% dos beneficiários com idade acima de 60 anos,
a equipe conseguiu, entre outros resultados expressivos,
reduzir os custos assistenciais em quase 30%. (Saiba mais no
capítulo da Usisaúde, página 115)
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Ampliação do Processamento de Roupas
A Unidade de Processamento de Roupas, além de
transformar com segurança e em tempo hábil enxovais
sujos e contaminados em peças limpas, passadas e
confortáveis para os clientes das unidades do Hospital
Márcio Cunha, tem se tornado uma área cada vez mais de
destaque na instituição. Principalmente com os importantes
investimentos recebidos nos últimos dois anos. Em 2016,
o setor comemorou o fim das obras que expandiram e
modernizaram sua estrutura.

A ampliação da Unidade de Processamento de Roupas, que
passou de 629 m² para 1.000 m², permitiu aumento nas
áreas de separação, lavagem e armazenagem de roupas,
reforma do vestiário para os funcionários e construção de
novas salas e novos ambientes, possibilitando uma melhoria
significativa na logística de saída de roupa limpa. Além disso,
por meio de recursos do Governo do Estado, a Fundação
investiu R$ 342 mil na aquisição de dois secadores de 100
kg, cada, e uma lavadora extratora de 240 kg. Somados
às outras cinco secadoras e quatro lavadoras já existentes,
os novos e modernos equipamentos fizeram a capacidade
instalada de processamento de roupas saltar de 5 para 7
toneladas/dia. A FSFX adquiriu também uma calandra triroll,
uma dobradeira de lençóis e uma dobradeira de toalhas,
equipamentos de alta produtividade, que serão instalados no
primeiro trimestre de 2017 e trarão ainda mais agilidade ao
processo. No total, foram aplicados na unidade quase R$ 2,5
milhões em melhorias.
Além de otimizar o fluxo de produção, com uma diminuição
do tempo de trabalho e a evolução no cuidado com a
higienização, as mudanças possibilitaram reduzir um turno
de trabalho na lavanderia, que antes funcionava 24 horas
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por dia. Agora, as equipes atuam das 7h às 23h, e ainda
em um ambiente totalmente climatizado, confortável.
Já para os pacientes e profissionais da área médica do
Hospital, o principal resultado foi contar com maior rapidez
e disponibilidade de roupas como suporte durante uma
internação ou cirurgia, por exemplo, garantindo conforto e
satisfação nos serviços de hotelaria frente às necessidades
dos clientes. Hoje, o percentual de entrega de roupas nas
unidades de internação é de 99%.
Além do Hospital Márcio Cunha, a Unidade de
Processamento de Roupas realiza esse trabalho para o
Hospital Municipal, a Policlínica, o IML e a UPA de Ipatinga;
para o Centro Cirúrgico do Hospital São Camilo, de Coronel
Fabriciano; e ainda para o Núcleo de Oftalmologia e a Clínica
Integrative. Reforçando os valores de responsabilidade
social, a Fundação São Francisco Xavier lava ainda, de forma
voluntária, roupas para o grupo Se Toque, que atua em
atividades voluntárias de acolhimento aos pacientes de outras
cidades que se tratam na Unidade de Oncologia do Hospital
Márcio Cunha.

Investimento total:
R$ 2,5 milhões aplicados
Maior produtividade:
145 toneladas de roupas
processadas por mês
Novos serviços no HMC
Braço social da Usiminas, a FSFX fechou 2016 celebrando
a inauguração de duas novas unidades do Hospital Márcio
Cunha para a região. Uma delas é o Centro de Reabilitação.
Desde que começou a operar, em dezembro, possibilitou um
verdadeiro suporte no acompanhamento de todo o processo
de reabilitação de pacientes neurológicos e ortopédicos.
O atendimento após a alta hospitalar é realizado por uma
equipe multidisciplinar, em um só lugar, fundamental para
garantir a recuperação satisfatória do paciente.
Já a Unidade de Cuidados Paliativos, iniciada em outubro,
conta com uma equipe composta por 35 profissionais,
atuando exclusivamente na qualidade de vida de pacientes
oncológicos em estágio avançado da doença. Com uma
abordagem na internação e nos atendimentos ambulatoriais,
essa modalidade de assistência cuida não somente do
paciente, mas de todo o contexto familiar. Ambos os projetos
foram realizados em parceria com o Ministério da Saúde.
(Saiba mais no capítulo do Hospital Márcio Cunha, página 80)

RECONHECIMENTO E PREMIAÇÕES
Estar presente em importantes eventos sobre negócios,
saúde e educação é destacar-se entre as grandes instituições
do país, o que é motivo de orgulho para todas as equipes
da Fundação São Francisco Xavier. Isso demonstra que a
instituição está no caminho certo de uma atuação eficiente
com serviços de qualidade aos clientes.

Melhores práticas

Seminário Internacional da ONA
Na segunda edição do Seminário Internacional de Segurança
do Paciente e Acreditação em Saúde, promovido pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA), a FSFX, além de
marcar presença, foi um dos destaques. O diretor executivo
Luís Márcio Araújo Ramos apresentou o painel “As lideranças
da saúde e os desafios da prática diária” no encontro.
Realizado em São Paulo, o Seminário abordou o tema
“Oportunidades em tempos de crise” e reuniu importantes
nomes do setor no Brasil e no mundo, discutindo questões
como a melhoria dos serviços e a construção de uma cultura
de busca pela inovação nas organizações de saúde.

Fórum Healthcare Business
Na 3ª edição do Fórum Healthcare Business, que discute e
analisa temas que exploram resultados alcançados pelos
hospitais, por meio do trabalho competitivo e inovador, a
FSFX esteve presente ao lado de nomes como o do professor
doutor Leandro Karnal, falando sobre a experiência e a
importância do compliance na relação hospital x operadora.
Entre outros aspectos, o diretor executivo, Luís Márcio,
apontou que proteger as marcas e gerar mais competividade
e atratividade para os negócios reforçam a importância do
compliance nessa relação.

Também sobre o tema lideranças, dessa vez focado na
gestão das equipes, a FSFX participou do evento Melhores
Práticas em Organizações Acreditadas, da DNV-GL. A FSFX
foi uma das selecionadas para apresentar casos práticos no
evento e participar de debates.

Liderança na Federassantas

Prêmio Notorius
Quando o assunto é qualidade e confiança nos serviços
prestados, as unidades de negócio da Fundação São
Francisco Xavier estão entre as empresas mais lembradas
pelos consumidores. Em 2016, três delas conquistaram
o Prêmio Notorius: a Usisaúde, o Centro de Odontologia
Integrada (COI) e o Colégio São Francisco Xavier. Promovido
pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e pela Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, a 12ª edição do
Prêmio Notorius contemplou as empresas mais lembradas
pelos consumidores de 78 segmentos, por meio de pesquisas
realizadas com eles.

O órgão mais importante e representativo das instituições
filantrópicas de saúde de Minas Gerais, a Federação das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais
(Federassantas), oficializou em 2016 o superintendente
Geral de Hospitais da FSFX, Dr. Mauro Oscar Soares de
Souza Lima, como o coordenador das regiões dos vales
do Aço, do Rio Doce, do Jequitinhonha e do Mucuri, no
lançamento da Regional dos Vales da Federassantas. A
entidade reúne a maioria das instituições de saúde do
estado que dedicam pelo menos 60% dos atendimentos
aos pacientes ao Sistema Único de Saúde (SUS). Seu papel é
prestar assistência jurídica, técnica, de educação continuada
e de comunicação a seus filiados, representando-os junto ao
poder público e às autoridades competentes, melhorando
a gestão hospitalar na busca por soluções para o setor da
filantropia e assistência social.

Medalha do Mérito Legislativo
Em 2016, a Fundação São Francisco Xavier também foi
reconhecida publicamente pelos serviços prestados à saúde
de Ipatinga. O diretor executivo Luís Márcio Araújo Ramos
e o superintendente Geral de Hospitais Mauro Oscar Soares
de Souza Lima receberam a medalha do Mérito Legislativo,
homenagem que considera os feitos e realizações do
profissional e os serviços prestados à população de Ipatinga.

Congresso de Hospitais Privados
A Fundação esteve presente no Conahp, o Congresso
Nacional de Hospitais Privados, abordando os cuidados
paliativos. O diretor executivo participou, juntamente com
gestores do Ceará e de São Paulo, da mesa-redonda sobre
a ética nas escolhas em saúde, com foco na gestão dos
cuidados do paciente sem possibilidade terapêutica de cura.

Fluxo do Pronto-Socorro: case e reconhecimento
O case da Reestruturação do Fluxo no Pronto-Socorro do
HMC foi selecionado, na categoria Qualidade Assistencial,
como um dos finalistas do prêmio Referências da Saúde
2016, estudo anual realizado pelo portal e revista Saúde
Business, com apoio da PwC. Os desafios na gestão do
tempo de espera no Hospital Márcio Cunha foram bastante
elogiados por outras instituições. O HMC conseguiu reduzir
de 51 para menos de 20 minutos o tempo de espera médio
de pacientes de baixa complexidade (verde), superando a
meta proposta em todos os protocolos internacionais, como
o Protocolo de Manchester.
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CERTIFICAÇÕES

Usisaúde: Acreditação RN 277

As certificações conquistadas ao longo do último ano são
sinais que atestam o sistema de gestão sólido da Fundação
São Francisco Xavier, composto por pessoas engajadas,
focado no cliente, sem, contudo, perder a essência
da sustentabilidade. Afinal, a instituição considera as
certificações de qualidade como frutos do comprometimento
das pessoas (lideranças, colaboradores e parceiros) com
os resultados e do reconhecimento pelos trabalhos
prestados, proporcionando para a organização um clima
de pertencimento, de alinhamento à estratégia e de muita
satisfação.

A operadora de planos de saúde da FSFX, a Usisaúde,
alcançou uma importante conquista: a acreditação em
nível máximo (nível 1) no Programa de Acreditação das
Operadoras, com base na Resolução Normativa (RN) 277
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com a
pontuação obtida, a Usisaúde torna-se a segunda operadora
do estado de Minas Gerais – a primeira do interior – a realizar
este feito. Em todo o país, apenas um seleto grupo de 12
operadoras contam com essa certificação. O reconhecimento
de todo o seu sistema de gestão sólido, composto por
pessoas engajadas, focado no beneficiário, sem, contudo,
perder a essência da sustentabilidade, é motivo de satisfação
para a instituição. (saiba mais na página 110)

Nível Máximo:

1ª do interior
de Minas

2ª acreditada do estado
12ª do país

OBJETIVOS DA RN 277

Possibilitar às operadoras conhecerem melhor seu próprio negócio, permitindo a
identificação e resolução de problemas com mais consistência, segurança e agilidade.

Melhorar a percepção dos consumidores de planos de saúde com relação aos
diferentes níveis de qualidade existentes entre as operadoras.

Aumentar o grau de eficiência das operadoras gerando economia, evitando
desperdícios e permitindo uma melhor aplicação dos recursos disponíveis.

Estimular a adoção das melhores práticas por parte das operadoras, desenvolvendo
no mercado condições para o estabelecimento da competição qualitativa.
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QUALIDADE GARANTIDA
• Usisaúde - Manutenção da ISO 9001:2008
• Colégio São Francisco Xavier - Manutenção da ISO 9001:2008
• Hospital Márcio Cunha
Manutenção da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS)
Manutenção da Certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) Nível 3 Acreditado com Excelência
Manutenção da ISO 9001:2008 no Laboratório de Patologia Clínica

Márcio Cunha: HIMSS
Odontologia: ISO 9001

UTIs: reconhecimento nacional

O Centro de Odontologia Integrada da Fundação São
Francisco Xavier também alcançou um feito à altura do
trabalho de qualidade realizado, ao tornar-se a primeira
instituição de assistência odontológica de Minas Gerais a ser
certificada na norma ISO 9001:2008.

O setor de Cuidados Especiais do Hospital Márcio Cunha
– que engloba as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) I e
II e a Intermediária no 7º andar da Unidade I – recebeu
da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)
certificados especiais pela adoção e utilização adequada do
software Epimed Monitor nas atividades por toda a equipe.
O documento assegura que a instituição gerencia seus
indicadores de qualidade e desempenho em consonância
com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contribuindo
para a melhoria da qualidade da medicina intensiva e
segurança dos pacientes.

Além de evidenciar os esforços e investimentos empreendidos
pela instituição na unidade nos últimos anos, a certificação
ISO impulsiona vantagens perceptíveis aos colaboradores
e clientes. Entre elas, destacam-se a melhor gestão dos
processos, o aperfeiçoamento do desempenho operacional, a
abertura de novos serviços e produtos, maior segurança nos
procedimentos e na qualidade da assistência. (veja mais na
página 124)

1ª instituição de
assistência odontológica
de Minas Gerais a ser
certificada pela norma
ISO 9001:2008.
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O Hospital Márcio Cunha alcançou uma certificação inédita entre os hospitais de Minas Gerais:
o estágio 6 da Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM – Adoção do Modelo de
Registro Médico Eletrônico), da Healthcare Information and Management Systems Society
(HIMSS – Sociedade de Informação em Saúde e Sistemas de Gestão). A certificação reforça
o uso da tecnologia da informação como ferramenta de apoio à segurança e qualidade no
atendimento ao paciente. O parceiro tecnológico do HMC é o Tasy, software de gestão em
saúde da Philips que auxilia instituições de saúde na implantação de prontuários eletrônicos e
na melhoria da assistência de saúde para alcançar cada um dos estágios.

O Epimed Monitor é um sistema de gerenciamento de dados
que monitora os pacientes, a partir da mensuração de dados
dos check-lists diários. Informações como administração de
medicamentos, posicionamento do paciente no leito, dias de
permanência com cateter ou sonda, média de permanência,
taxa de ocupação de cada unidade, entre outros dados
clínicos e epidemiológicos dos pacientes, são inseridas
na ferramenta. Essa gestão rigorosa dos indicadores de
qualidade e desempenho produz resultados valiosos, já que
permite ainda comparar dados das unidades do HMC com
dados de mais de 800 UTIs da América Latina que utilizam e
integram essa base de dados.
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ENSINO E PESQUISA

Conhecimento que vai além

A Fundação cumpre com o seu papel social e educacional.
Em 2016, reforçou a parceria com o Ministério da Educação
para ampliar o Programa de Residência Médica na instituição.
Neste processo, as especialidades credenciadas foram:
Medicina de Família e Comunidade, Cancerologia Clínica,
Cardiologia Clínica e Nefrologia. De forma consoante, a
instituição também recebe médicos residentes em cirurgia
geral da Universidade Federal de Ouro Preto.

Uma das prioridades do Márcio Cunha é se transformar
em um centro produtor de conhecimento. Para tanto, a
instituição estimula a presença em comitês de discussões,
publicação de artigos científicos e promoção de eventos
técnicos. A expertise acumulada ao longo dos anos possibilita
às equipes técnicas e aos colaboradores em geral uma visão
mais ampla do negócio e inspira novas pesquisas e avanços
tecnológicos para a organização e para a sociedade.

Para garantir suporte de alto nível e auxiliar na formação de
profissionais capazes que responder às exigentes demandas
da sociedade atual, o HMC seleciona médicos com vasta
experiência técnica e ampla preparação acadêmica para
coordenar as residências. Durante o programa, são oferecidos
treinamentos em serviço e discussões clínicas permanentes
para agregar maior qualidade no ensino. Outro importante
aspecto de aprendizagem repassado no HMC diz respeito à
humanização. Os futuros médicos também são orientados
nos princípios éticos e no compromisso social que envolvem
a profissão.

Número de especialidades
14

Número de médicos residentes

No último ano, 13 dos 19 médicos que concluíram os
programas de residência médica participaram de novos
processos seletivos para ingressar em nova especialização
ou em instituições por meio de concursos públicos, e
todos foram aprovados. Além disso, todos os concluintes
receberam os títulos de especialistas pelas Sociedades
Brasileiras da respectiva área técnica de formação. Os
números e o rigor no acompanhamento dos residentes
mostram que o Hospital encara a tarefa de preparar novos
profissionais com seriedade.

Além da residência médica, o Hospital Márcio Cunha
também abre as portas para estudantes de outros cursos
superiores ligados à saúde cumprirem estágio, nos meses
de janeiro e julho. São 45 vagas dedicadas às áreas de:
fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, farmácia análises
clínicas, odontologia, serviço social, nutrição e física médica.
Já os estudantes de medicina podem optar entre as áreas
de clínica médica, anestesiologia, cirurgia geral, ortopedia
e traumatologia, medicina intensiva, radioterapia, medicina
nuclear e pediatria.
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Internato – Medicina

2015
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2016

40

2016

Comitê de Pesquisa

Estágio de Férias

2016

93*

2015

11

2015

Publicações e Projetos Científicos

O Hospital Márcio Cunha funciona como extensão de
aprendizagem para alunos dos cursos de medicina da região.
Na modalidade de internato, em 2016, 140 universitários
cumpriram carga horária eletiva em diversas áreas do
conhecimento, tais como: semiologia médica, pediatria,
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia e clínica médica.

Para incentivar produção acadêmica dos colaboradores,
o Hospital Márcio Cunha capacitou 47 pessoas das áreas
assistenciais e de gestão no curso de Metodologia aplicada
à Pesquisa em Saúde. O aprendizado dessa disciplina
fundamental para elaboração de registros científicos resultou
em 56 publicações no ano de 2016: 18 artigos, 2 livros e 36
pôsteres, publicados entre revistas eletrônicas e congressos.

O número de projetos
científicos saltou de
40 para 93 em 2016.
Desse total, 37 estão
em andamento

Outro importante processo iniciado em 2016 pelo atual
Comitê de Pesquisa é a estruturação de seu próprio Comitê
de Ética, nos moldes da Resolução nº 466 de 12/12/2012 do
Conselho Nacional de Saúde. A referida legislação aborda
questões atuais relacionadas à bioética e assegura os direitos
e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa.
Trata-se da criação de um órgão que irá debater e enfrentar
dilemas e desafios da ciência sob a ótica do indivíduo e das
coletividades perante o Estado e a Sociedade Civil. A previsão
é que o Comitê de Ética esteja atuando a partir de maio de
2017.

Ciência e Saúde

Publicações da Oncologia

A revista científica eletrônica do Hospital Márcio Cunha,
a Ciência e Saúde, fechou o ano do seu lançamento com
duas edições publicadas (junho e dezembro). Disponível
no site da instituição (www.fsfx.com.br/cienciaesaude),
ela adquiriu também o International Standard Serial
Number - ISSN pelo Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia. Esse número é também o primeiro
passo em prol da qualificação de conteúdo da revista. Para
garantir alto nível de seriedade e rigor acadêmico, o corpo
editorial está constituído com 30 membros especialistas,
mestres e doutores de várias áreas técnicas de formação.
O conhecimento partilhado com a comunidade científica e
o público em geral, por meio de artigos, contribui para o
avanço das práticas médicas, que melhoram a qualidade vida
da população.

A Unidade de Oncologia também participou ativamente
na elaboração de artigos em pesquisas. Um deles é o
artigo indexado publicado em revista internacional sobre o
entendimento do microambiente do câncer de pulmão. O
trabalho faz parte de um projeto de mestrado coorientado
pelo Dr. Luciano de Souza Viana. Além disso, um pôster
que aborda a segurança do PDA (dispositivo eletrônico para
rastreabilidade de medicamentos durante sua administração),
também com a participação da equipe da Unidade de
Oncologia, conquistou o 1º lugar no 12º Simpósio Mineiro de
Enfermagem e Farmácia em Oncologia.

ESPECIALIDADES NO COMITÊ EDITORIAL DA
CIÊNCIA E SAÚDE
5 na anestesiologia
3 na cancerologia clínica
5 na cirurgia geral
3 na clínica médica
1 na endocrinologia
1 na gastroenterologia

Eventos Científicos Internos em 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 na gestão
1 na nefrologia
1 na neonatologia
15 na ortopedia e traumatologia
8 na pediatria
2 na atenção primária
1 na radiologia

•
•
•
•

Semana da Enfermagem
Simpósio Fisioterapia
Curso de Cuidado Paliativo e Prevenção Quaternária
I Jornada da Oncologia
III Simpósio de Transplante Renal do Hospital Márcio
Cunha
Curso de Metodologia aplicada à Pesquisa em Saúde
XI Jornada de Ortopedia do Vale do Aço
Curso de Infertilidade e Ginecologia Endócrina
Curso de Ética Médica
V Simpósio de Cirurgia Vascular
Curso de Tratativa de Não Conformidade
Simpósio Doença Ósseo Mineral na Insuficiência Renal
Crônica
I Congresso Internacional de Atenção Integral à Saúde
da FSFX – USIFAMÍLIA
Workshop Abordagem Multidisciplinar da Dor
Oncológica
Semana da Amamentação
Curso sobre Diabetes e Obesidade na Gravidez

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Fundação São Francisco Xavier, com o apoio da equipe
de Tecnologia da Informação (TI), desenvolve projetos
estratégicos para o gerenciamento de processos, pessoas,
produtos e serviços. São recursos que agregam segurança
e eficácia no atendimento aos usuários, em sinergia com a
sustentabilidade do negócio.

Sistema Integrado com Itabira
Agendamento Web
A instantaneidade da era digital exige permanente
aperfeiçoamento e atualização de processos na instituição.
Isso permitiu a criação do Sistema de Agendamento On-line
para consultas e exames no Hospital Márcio Cunha. Com a
substituição do aplicativo anterior por uma nova ferramenta,

5.000 consultas
e exames agendados
pela plataforma
somente no mês de
dezembro
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agora com design mais moderno, mais simples e de fácil
navegação, o serviço ganhou adaptações exclusivas no acesso
via smartphone. Também foi estendido para beneficiários de
outras operadoras conveniadas além da Usisaúde e incluída
a opção de agendamento de procedimentos para todas as
unidades.

Com a incorporação do Hospital Municipal Carlos Chagas, a
área de Tecnologia da Informação teve que ser reconfigurada
para estabelecer uma conexão com as unidades em Ipatinga.
Em 30 dias, a rede FSFX foi estruturada, bem como o sistema
de armazenamento de imagens diagnósticas e o sistema de
gestão hospitalar integrado, passando a se comunicarem e a
compartilharem informações. Desse modo, foram oferecidos
recursos de TI padronizados à equipe do HMCC, o que
permitiu a utilização dos mesmos sistemas, internet, e-mails,
central de atendimento de TI, entre outros recursos.
A integração do HMCC às demais unidades proporciona
ainda a otimização imediata dos recursos humanos e
financeiros. Com as informações necessárias armazenadas
e distribuídas num só ambiente, as vantagens surgiram
imediatamente. Um exemplo destacado ocorreu com a
telefonia integrada, que gerou economia com eliminação dos
custos com ligação interurbana.
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Certificação Digital dos laboratórios

Sistema de Call Center atualizado

Ter a certeza de que todos os testes laboratoriais foram
realizados com o máximo de cuidados profissionais é tudo
que uma instituição de saúde qualificada deve oferecer. Para
ter essa garantia, o HMC criou um procedimento em que
os exames realizados em suas unidades são assinados e
validados eletronicamente pelo bioquímico, de acordo
com as normas da Anvisa e em atendimento à RDC 30. O
processo de Certificação Digital confere selo de validade,
autenticidade dos dados e a integridade das informações
contidas nos laudos. Além disso, torna o processo mais ágil,
evitando que o profissional autentique manualmente cada
informação. Os Certificados são vinculados diretamente ao
CPF do bioquímico; com isso a assinatura desse profissional
transforma-se numa espécie de senha única e original que
impede vazamentos ou trocas de resultados. Mensalmente,
mais de 110.000 exames são assinados digitalmente pelos
bioquímicos no sistema Tasy.

O sistema Business Connect utilizado pelas equipes de Call
Center da Fundação São Francisco Xavier foi atualizado
em 2016. Após um estudo realizado, colaboradores do
Call Center passaram a contar com a mais nova versão do
sistema nesta plataforma, muito mais simples e moderno.
Este sistema gerencia em média 95.000 ligações por mês do
Call Center para atendimento aos clientes, autorização de
procedimentos, marcação de consultas e exames do HMC,
além da central telefônica da FSFX.

Sistema da Campanha de Vacinação

Sempre conectados

Traçado computadorizado
Com a implantação do COImagem, a área de odontologia
passou a ter diagnósticos mais precisos para os tratamentos.
Agora, o novo software odontológico de traçado
computadorizado e documentação ortodôntica oferece
aos dentistas e pacientes um nível de segurança jamais
experimentado anteriormente.
O COImagem é resultado do esforço das equipes do COI e
da TI, fundamental no processo de aquisição e implantação
dos novo serviço oferecido aos clientes. Os profissionais
da TI se encarregaram dos testes, da avaliação técnica, da
implantação e até da preparação da infraestrutura para
receber o software.
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Clientes e usuários dos serviços da Unidade II do Hospital
Márcio Cunha e do Colégio São Francisco Xavier no bairro
Cariru podem contar com internet wi-fi gratuita. Para utilizar
o serviço, basta fazer um login e cadastro rápido, informando
CPF e endereço e assinar, eletronicamente, um termo de
utilização. No caso do Colégio, a rede Wi-Fi contempla a
maioria dos espaços, e alunos, professores e colaboradores
não dependem mais somente dos laboratórios de informática
para se conectarem à rede mundial. Com a implantação da
internet sem fio nas dependências do Colégio, foi possível
atingir um público de aproximadamente 1.500 alunos
com acesso gratuito à internet, podendo utilizá-la para
complementar suas atividades curriculares. A implantação
da internet Wi-Fi trouxe vários benefícios à instituição,
principalmente no trabalho dos professores, otimizando as
aulas e melhorando o aprendizado dos alunos.

1.500 alunos
podem utilizar a rede
Wi-Fi no Colégio

  
A campanha de vacinação contra a gripe em todo o Grupo
Usiminas e também para aposentados e dependentes
ganhou uma importante aliada: a tecnologia. A Usisaúde
agora conta com uma sistema de mensagens via celular e
e-mails para mobilizar de modo inteligente e instantâneo
aqueles que precisam receber as vacinas. Anteriormente, a
convocação dos colaboradores era feita manualmente, por
meio de tickets. A mudança foi implementada com o apoio
da equipe de Tecnologia da Informação, que implantou
a automatização desta etapa de adesão, proporcionando
agilidade no processo de faturamento dessas doses aplicadas.

Adesão confirmada no celular:

25.000 vacinas
aplicadas

O sistema permitiu a gestão do processo de aplicação de
25.000 vacinas no Grupo Usiminas em 2016, contemplando
empregados, aposentados e seus dependentes e mais de
50.000 SMS e e-mails foram enviados de forma automática
durante os processos de adesão e confirmação de aplicação
da vacina.

Business Intelligence Usisaúde
Para manter os gestores da Usisaúde alinhados a todas
as informações estratégicas da operadora, em 2016 foi
implantado o sistema Business Intelligence (BI) Usisaúde. Com
a mudança de todos os sistemas para o Tasy, foi necessária
a troca para uma nova plataforma. O novo sistema traz as
informações de forma mais visual e possibilita a geração de
relatórios praticamente em tempo real. Com o BI, é possível
realizar a gestão dos 145.000 beneficiários da Usisáude, de
forma gráfica, proporcionando fácil compreensão e análise,
agilizando o tempo de levantamento de indicadores e de
informações para tomada de decisão.
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7

Desempenho das
Unidades de Negócio
(G4.4)

AÇÕES DE RESULTADOS EXPRESSIVOS
Nas páginas a seguir deste capítulo serão apresentadas
as principais ações estratégicas, análises, os indicadores
e os resultados que marcaram as cinco unidades de
negócio da FSFX: o Hospital Márcio Cunha, o Colégio
São Francisco Xavier, a operadora de planos Usisaúde,
o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço de
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente. Em 2016, a Fundação passou a atuar
também com uma nova unidade, ao assumir a gestão
do Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira.
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QUALIDADE RECONHECIDA
A qualidade e segurança dos serviços prestados e o cuidado
em colocar o paciente no centro da assistência são as
marcas do Hospital Márcio Cunha, impressas principalmente
em suas conquistas. É primeiro do Brasil a obter o certificado
de Acreditação com Excelência pela Organização Nacional
de Acreditação (ONA), além de estar no seleto grupo de seis
hospitais do país a possuir a certificação internacional da Det
Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS),
que é baseada na norte-americana National Integrated
Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO). Em
2016, nova conquista, com a certificação da Healthcare
Information and Management Systems Society (HIMSS) –
nível 6 (saiba mais na página 69). Tudo isso só reforça seu
papel de referência para cerca de 800 mil habitantes em
mais de 35 municípios do Leste de Minas Gerais.

7.1
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Hospital Márcio Cunha
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Para o Hospital Márcio Cunha, preservar o ser humano
no centro da linha de cuidados representa mais do que
uma prática em suas ações. Mostra o valor com o qual a
instituição deseja trilhar pelos próximos anos, em todas as
suas áreas.

O novo serviço foi concretizado com recursos do Ministério
da Saúde por meio do Pronas/PCD (Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde dos Pacientes com Deficiência)
e proporciona a continuidade da assistência após a alta
hospitalar, quando necessário continuar os tratamentos
iniciados no período da internação, de acordo com o plano
de cuidados individualizado. Aqueles que se encaixam nos
critérios definidos são avaliados e assistidos em regime
ambulatorial por toda a equipe multidisciplinar, para definir o
plano assistencial a ser aplicado no Centro de Reabilitação.

Neste sentido, o conceito de Atenção Integral ao Paciente na
Fundação São Francisco Xavier coloca a atuação do hospital,
cada vez mais, integrada à atuação das demais unidades de
negócio, alicerçada na valorização da experiência do cuidado
para a população, na busca por soluções e tratamentos
mais eficientes para os pacientes, com um elevado nível
de qualidade, segurança e resultados na assistência, e de
maneira sustentável.
Como instituição filantrópica, o que a FSFX vem colocando
em prática no HMC nos últimos anos é a ampliação das boas
práticas realizadas com pacientes da Usisaúde e de convênios
também para os pacientes do Sistema Único de Saúde, ao
mesmo tempo em que estende várias práticas que existem
no SUS para serem ofertadas também para pacientes de
convênio. Uma fórmula aplicada por meio de uma gestão
profissional, participativa, forte e compartilhada.

6 UNIDADES

Os ganhos estão em dar ao paciente a possibilidade
de ter uma melhora de vida, social, física, psicológica e
emocional, com mais qualidade de vida a ele e a sua família,
contribuindo para sua integração nas atividades do dia a dia.
Além de evitar a reinternação, uma vez que dá continuidade
às atividades necessárias para a reabilitação desses indivíduos.

AMPLIAÇÕES E NOVOS SERVIÇOS (G4.13)
A busca por qualidade e excelência exige do Hospital Márcio
Cunha cuidar de pessoas na sua integralidade e gerenciar o
risco desses pacientes dentro das unidades. É nessa linha que
a sinergia entre setores e os níveis de atendimento à saúde se
fortalece, principalmente com a conquista de novos serviços
à comunidade, inaugurados pela FSFX em 2016.

Unidade I – Bairro das Águas
Unidade II – Bom Retiro
Unidade de Oncologia
Unidade de Medicina Diagnóstica
Unidade Avançada FSFX
Central de Entrega de Resultados

Centro de Reabilitação
Desde dezembro, a terapia de reabilitação no HMC não está
restrita ao ambiente de internação. Com a criação do Centro
de Reabilitação, o serviço ambulatorial realizado por uma
equipe interdisciplinar em um só lugar atende aos pacientes
do SUS com problemas neurológicos e ortopédicos, avaliando
suas perdas funcionais e estimulando o seu desenvolvimento
e recuperação.

533 leitos
Alta complexidade
em 9 áreas
392 médicos
50 especialidades médicas
+ de 3.700 colaboradores
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1º HOSPITAL GERAL do Leste de Minas e um dos
poucos do estado a ofertar esse serviço
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: médicos ortopedistas e
neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
psicólogo, fonoaudiólogas, nutricionista, assistentes
sociais e enfermeira

Unidade de Cuidados Paliativos
Buscando dar assistência integral e centrada no paciente
em todos os estágios e fases do tratamento aos pacientes,
a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Márcio Cunha
está voltada para pacientes oncológicos no estágio em que a
doença ameaça a continuidade da vida. Nesses casos, entra
em cena uma equipe multisdisciplinar integrada que tem o
desafio de avaliar e tratar a dor e outros sintomas físicos,
assim como aspectos sociais, psicológicos e espirituais. Desde
outubro, os pacientes elegíveis são atendidos na Unidade
de Cuidados Paliativos, que funciona na Unidade II do HMC
e conta com incentivo do Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (Pronon), do Ministério da Saúde.
Com isso, o término do tratamento curativo para o câncer
não significa o final da terapia, mas a mudança no foco,
que passa a ser exclusivamente na qualidade de vida do
paciente e familiares. O Hospital Márcio Cunha é um dos
pioneiros a oferecer esse serviço no país, com abordagem na
internação e nos atendimentos ambulatoriais. O foco está
no desenvolvimento de terapias que trabalham em cima dos
sintomas e valorizam a autonomia do paciente, respeitando
sempre seus limites e possibilitando que conviva melhor com
a doença e os problemas desencadeados por ela, seja no
hospital ou em casa, com a família.

O principal diferencial desta equipe se resume
em uma palavra: amor. Somente quem ama é
capaz de se dedicar de tal forma. E somente
aqueles que têm Deus são capazes de colocar
em prática esse amor. A equipe de Cuidados
Paliativos não se preocupa apenas em tratar a
doença, mas também em trazer para o paciente
e para a família os recursos necessários,
trazendo alívio e paz nos momentos de
angústia e desespero.
Lêda Raquel Alvim Pena,
filha do paciente Olímpio Ambrósio Pena

20 leitos
35 profissionais
de 11 especialidades
163 pacientes atendidos
de outubro a dezembro
200 atendimentos
no ambulatório
97,83% de satisfação
na pesquisa dos clientes

53.640 ATENDIMENTOS até dezembro de 2018
PARCERIA com o Ministério da Saúde
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Centro de Terapia Renal Substitutiva
Único centro transplantador no Leste de Minas Gerais,
atendendo – pelo SUS (cerca de 83%) e por meio da
Usisaúde e de outros convênios – a pacientes de Teófilo
Otoni, Itaobim, Governador Valadares, Caratinga, Manhuaçu
e todo o Vale do Aço, o Centro de Terapia Renal Substitutiva
do HMC passou por expansão e melhorias no espaço e nos
atendimentos. Os espaços da recepção e do refeitório foram
totalmente revitalizados, dando mais comodidade e conforto
na assistência aos pacientes e acompanhantes.
O setor ganhou 31 novas máquinas de hemodiálise,
passando a operar com 74 equipamentos. Isso permitiu
a inclusão de 120 pacientes a mais em tratamento, um
aumento de 40% da capacidade de atendimento do setor.
O número de sessões mensais de hemodiálise também
cresceu, de 3.369 para mais de 5.526 sessões por mês,
fechando o ano com 59.577 sessões. No campo de
procedimentos, a atividade de confecção dos acessos
vasculares, incluindo colocação de próteses, confecção de
fístulas e uso de cateter de longa permanência em pacientes
que não têm acesso vascular adequado, foi ampliada. Houve
ainda a contratação de mais um médico cirurgião vascular,
buscando otimizar a atividade.
O atendimento da diálise peritoneal (automática e
ambulatorial contínua) passou ainda por reestruturações
e ampliação. Dedicada especialmente a pacientes com

Os resultados estão diretamente relacionados à qualidade e
à segurança para o paciente, como a redução das taxas de
infecção, diminuição do índice de mortalidade, agilidade nos
processos e maior participação do paciente e da família nas
tomadas de decisões. Outro importante retorno de atender
mais em menor tempo é proporcionar o giro de leitos. A
taxa de ocupação nesses setores aumentou em 14,86% em
menos de um ano do projeto, o que poderá ser ampliado em
2017.

31 novas máquinas
de hemodiálise
Aumento de 40% da
capacidade de atendimento
59.577 sessões de hemodiálise
no ano, 10% a mais que em 2015
Ampliação do espaço físico e
dos horários de atendimento
alto risco cardiovascular, sem acesso vascular adequado e
crianças, teve aumento de 158,82% no atendimento, com
27 pacientes a mais no programa.
A jornada de trabalho dos técnicos e enfermeiros também
foi ampliada de 6 para 8 horas diárias, proporcionando um
ganho na assistência aos pacientes, que agora passam mais
tempo com os profissionais da equipe. Com a mudança foi
possível a consolidação de apenas dois turnos de trabalho,
6h40 às 15h e 14h40 às 23h. Cada um dos turnos conta
com dois enfermeiros assistenciais e dois médicos de plantão,
facilitando a comunicação entre os colaboradores.

MEDICINA HOSPITALISTA
Ter uma visão do paciente como um todo, coordenando o
seu atendimento e a gestão do leito, sem deixar de fazer
a interface com outros especialistas. Esse é o trabalho dos
médicos hospitalistas, implantado em 60 leitos do 3º e
4º andares da Unidade I do Hospital Márcio Cunha para
atendimento aos pacientes de convênio. Cada médico
hospitalista é responsável pela gestão do cuidado de 15
leitos, atuando em processos administrativos vinculados à
internação, garantindo a realização de exames, administração
de medicamentos e procedimentos cirúrgicos no menor
tempo possível.

Internação: 3º e 4º andares
Média de permanência:
4,61 para 3,82 dias
Taxa de infecção:
1,05% para 0,33%
A criação de vínculo entre o paciente e um profissional
de referência, com mais proximidade e tempo de se
dedicar ao caso, é o grande diferencial do modelo. Isso
facilita as discussões com outros médicos e com a equipe
multidisciplinar, favorece o trabalho em equipe, com o
planejamento e a aplicação de rotinas e padrões para as
melhores práticas assistenciais.

Esse projeto é inovador e muito bem-vindo. Quando
estamos com um parente doente, a ansiedade da
família é muito grande. E tendo esse profissional
aqui, passa uma segurança enorme pra gente, pois
se acontecer qualquer coisa vou ter uma ajuda
rápida, uma solução rápida. Passa tranquilidade, pois
parece que a gente até já se conhece, pela forma tão
carinhosa com que nos recebe.
Maria Aparecida de Souza Paula
Acompanhante de paciente do HMC

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
O Pronto-Socorro do HMC também mudou seu conceito
de assistência. A partir de um estudo em parceria com uma
consultoria internacional, foram eliminados processos que
não agregavam valor no cuidado ao paciente.
Hoje, a equipe presta a assistência com foco no paciente,
seja com o atendimento médico, a coleta de exames ou
administração de medicação, fazendo com que ele se
desloque o mínimo possível, tornando o paciente o centro
do cuidado. A ala pediátrica do Pronto-Socorro também
passou a adotar esse sistema em 2016. É mais agilidade e
comodidade no atendimento, eliminando filas de espera.

Paciente de baixa
complexidade (verde)
Redução do tempo
de espera, de 51 para
menos de 20 minutos
Outra ação importante foi a criação de dois boxes
exclusivos para o atendimento de pacientes com dor
torácica, acompanhada do treinamento de toda a equipe
multidisciplinar. Isso aprimora e prioriza a avaliação e conduta
médica do paciente que chega ao Pronto-Socorro. Com o
auxílio do exame de eletrocardiograma e protocolo definido,
a equipe garante maior sobrevida ao paciente e o direciona
para o tratamento indicado, no setor de Hemodinâmica.
Protocolos assistenciais que garantem fluxos bem
determinados também foram implementados, como o
Protocolo de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Pacientes
com sintomas sugestivos de AVE realizam o exame de
tomografia de crânio logo em sua admissão, verificando
a necessidade de utilização e realização de procedimento
de trombólise química, após avaliação da prontidão da
Neurologia Clínica, salvando vidas e minimizando sequelas.
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INTERNAÇÃO: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
A continuidade do tratamento passa pelas unidades de cuidados especiais
do Hospital Márcio Cunha, que acolhem o paciente que chega do
Pronto-Socorro, da Internação e do Centro Cirúrgico. O atendimento
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Neonatal e Pediátrica e
na Unidade Intermediária aos pacientes graves exige o cuidado na sua
integralidade, zelando pela qualidade e pelo gerenciamento dos riscos à
saúde.
Em 2016, a gerência de Cuidados Especiais deu continuidade à estratégia
de padronização das condutas médicas e da enfermagem, além do
fortalecimento das visitas da equipe multidisciplinar e definição de metas
individualizadas para o paciente. Outras ações também se fortaleceram,
como a aplicação de protocolos clínicos, dos bundles (conjunto de
práticas e detalhes para melhorar o cuidado com o paciente), entre
outros. Isso contribui decisivamente para a queda média de permanência,
por exemplo.

Taxa de sobrevivência de
prematuros com menos de
1,5 kg: HMC supera em 11% a
média da Rede Brasileira de
Pesquisas Neonatais

Essas e outras inovações colaboram ainda mais para salvar
os pequenos que chegam ao setor. Somente nos últimos
seis anos, passaram por lá 446 recém-nascidos com peso ao
nascimento abaixo de 1,5 kg. Alguns deles, nascidos após
apenas 23 semanas de gestação e pesando pouco mais
de 500 gramas. Se comparados os indicadores do Hospital
Márcio Cunha com os números apresentados pela Rede
Brasileira de Pesquisas Neonatais, que reúne dados de 20
grandes hospitais universitários do país, essa comprovação
torna-se mais notável.

Hoje, a taxa de sobrevivência de prematuros com menos de
1,5 kg é de 84,6%, enquanto a dos demais hospitais é de
73,4%. Se comparada à sobrevida de bebês que nascem em
estado ainda mais grave e com poucas chances de vida, entre
24 e 27 semanas, a UTI Neonatal do Hospital Márcio Cunha
conseguiu recuperar e dar alta com boas condições de saúde
para cerca de 71% dos bebês, enquanto a taxa da Rede
Brasileira é de apenas 36,3%. Além disso, todos os demais
indicadores, como taxa de infecção, enterocolite e retinopatia
da prematuridade cirúrgica do HMC, estão melhores que os
dos principais hospitais brasileiros pesquisados, se igualando
até mesmo a hospitais de referência nos Estados Unidos.

Média de permanência
nas UTIs Adulto: 4,6 dias
Valor abaixo do resultado
de 2015 (5,0 dias) e dentro
das metas sugeridas pela
ANS (entre 4,5 – 5,3)
Intermediária Adulto: a
média de permanência
também reduziu,
fechando em 5,01 dias

UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA

INTERMEDIÁRIAS E SEMIINTENSIVAS

Nº leitos

Pacientes/dia

Nº leitos

Pacientes/dia

Adulto

30

9.840

15

4.803

Pediatria

4

1.119

6

1.366

Neonatal

6

1.569

20

5.355
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Na UTI Neonatal, novos e importantes equipamentos
foram comprados, como os dois ventiladores pulmonares
específicos para Neonatologia. Importado da Alemanha, o
modelo possui ventilação de alta frequência e com volume
garantido. Na prática, isso garante uma recuperação mais
eficiente, segura e confortável a recém-nascidos prematuros.
O HMC é o segundo de Minas Gerais e um dos poucos do
Brasil a ter esse aparelho.
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Taxa de infecção
No Hospital Márcio Cunha, o ano de 2016
obteve excelente índice geral na taxa de
infecção, com 1,65%. Esse resultado tem como
base a soma de ações integradas envolvendo
as equipes do Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar e do Núcleo de Segurança do
Paciente, a alta gestão e as áreas assistenciais.
Entre as diversas ações desenvolvidas dentro
do HMC, tem-se a aplicação dos bundles,
monitoramento dos processos por meio de
visitas às áreas assistenciais e reuniões periódicas
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
com os colaboradores envolvidos na gestão
e na assistência, incluindo o corpo clínico. De
modo sistêmico, realiza-se a vigilância acerca dos
micro-organismos multirresistentes e de ações
direcionadas ao seu controle.

Projeto Parto Adequado

Em 18 meses, 10 mil cesáreas sem
indicação clínica foram evitadas
e os partos normais cresceram
de 23,8% para 34% entre os
hospitais participantes
mudanças sustentáveis em direção à redução das cesáreas
desnecessárias, a partir da adoção de boas práticas baseadas
em evidências científicas e que garantam a saúde e o bemestar da mãe e do bebê.

Resultados do projeto no Brasil
Índice de 37,5% de partos normais ante 62,5% de
partos cirúrgicos entre a população-alvo da iniciativa.
É uma redução de 17,7 pontos percentuais quando
comparado ao índice de cesarianas realizadas antes
do projeto, quando a média do grupo chegava a
80,2%.

Em 2016, a Unidade Materno-Infantil do Hospital Márcio
Cunha ganhou um reforço importante na assistência às
gestantes. Trata-se do novo Ambulatório Ginecológico
e Obstétrico, que contribuiu na mudança do fluxo de
atendimento. Agora, todas as pacientes, após serem
classificadas como amarelo ou verde, são encaminhadas ao
novo setor, onde são atendidas por um médico exclusivo e
encaminhadas à sala de observação. Nessa sala equipada e
confortável, as pacientes recebem medicação ou realizam
exames.

Quase 90% dos hospitais conseguiram aumentar
o percentual de partos vaginais e mais da metade
deles atingiu ou superou o índice de 40% de partos
normais.

Em caso de internação, as pacientes são encaminhadas para
o Centro Obstétrico. As que estão em trabalho de parto vão
para o Pré-parto ou para a Sala de PPP (Pré-parto, Parto e
Pós-parto); e as que aguardam procedimento cirúrgico ou
cuidados ginecológicos aguardam na sala de acolhimento.
Toda assistência prestada à gestante antes, durante e no
pós-parto imediato conta também com os cuidados de uma
enfermeira obstetra 24 horas.

Resultados do projeto no HMC

O novo Ambulatório Ginecológico, assim como a Sala de
PPP, criada há dois anos e que vem sendo cada vez mais
utilizada e elogiada pelas clientes, contribuíram ainda
para melhora dos resultados no Projeto Parto Adequado,
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do
qual o HMC faz parte desde 2015 com outros 35 grandes
hospitais e maternidades. O foco está em provocar
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Taxa de internação em UTI Neonatal: 12 hospitais
reduziram esse indicador de 63 internações por mil
nascidos vivos para cerca de 48 por mil nascidos
vivos, entre abril de 2014 e maio de 2016 (média
entre os estabelecimentos).

Taxa de parto normal em geral de 43,28%, incluindo
SUS e convênios, quase 10% maior que a média do
projeto.
Queda nas admissões na UTI Neonatal de recémnascidos 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.
Hospital Márcio Cunha é hoje a 4ª maternidade de
Minas Gerais em número de atendimentos (13.522)
e em número de partos (5.203).
Média de 500 partos por mês, assistidos por 19
médicos plantonistas e seis enfermeiras obstetras.
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CIRURGIAS E TRANSPLANTES
Em 2016, o Centro Cirúrgico abriu as portas a médicos de
grandes hospitais de Belo Horizonte para duas oportunidades
de captação de órgãos. Em cada uma, coração, córneas e
fígado dos doadores falecidos puderam ser levados para a
capital, dando vida nova a outras pessoas.

Gestão de Leitos e DRG de Admissão

Central de Internações

O Projeto de Desospitalização do HMC aprimorou suas ações
com implantação da metodologia DRG (Diagnosis Related
Groups ou Grupos de Diagnósticos Relacionados), por meio
do DRG de Admissão, importante solução para hospitais
e operadoras do Brasil e do mundo no gerenciamento de
custos e da qualidade hospitalar. O módulo DRG de Alta
Hospitalar, que já possibilitava o emprego de alguns recursos
combinando informações sobre dados de internação dos
pacientes, em 2016 ganhou um novo módulo, o DRG
de Admissão. Com a nova ferramenta, é possível definir
em categorias os tratamentos hospitalares por meio da
combinação dos diagnósticos (principal e secundário),
comorbidades, idade e procedimentos, coletados das
internações dos pacientes.

Em 2016, a Central de Internações garantiu maior agilidade
e satisfação no atendimento aos clientes que necessitam
de autorização de procedimentos, exames especializados
e OPMEs (Órtese, Prótese e Materiais Especiais), além de
marcação de atendimentos e de exames de urgência no
Pronto-Socorro e no Centro Obstétrico. O setor administra
processos que envolvem internações eletivas ou de urgência.
Com mudanças nos fluxos, conseguiu reduzir o tempo
de espera nos atendimentos, mesmo passando a medir
não apenas até o momento em que a senha é chamada
no guichê, como nos dados de 2015, mas o tempo total
de atendimento, da retirada da senha à conclusão do
atendimento, em 2016.

70,5% é a média mensal
do indicador de adesão à
previsão de alta, ou seja,
o quanto a estimativa foi
cumprida com sucesso
Ao dar entrada no hospital, o paciente é cadastrado
em uma das categorias de DRG Brasil, baseado em seu
diagnóstico inicial. Assim, é possível ter os parâmetros préestabelecidos para conduzir o atendimento e o tempo de
permanência em internação para uma adequada resposta
terapêutica e a condição segura para a alta hospitalar. Ao
identificar pacientes com permanência superior à definida
pelo DRG, alertas são disparados no sistema a toda a
equipe multidisciplinar. Assim, é possível executar ações
de desospitalização e aperfeiçoar o gerenciamento da
ocupação dos leitos e os custos hospitalares, além de avaliar
a qualidade do serviço prestado e do desempenho da equipe
multidisciplinar, bem como a prevenção de erros e eventos
adversos ao longo da internação do paciente.
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Os ganhos de tempo, em dias, para clientes externos
garantem acessibilidade aos pacientes clientes que
necessitam realizar cirurgias eletivas, viabilizando o
tratamento em tempo hábil e elevando a satisfação. A
redução também proporciona antecipação de receita
hospitalar. Para os pacientes internados, a redução no prazo
de autorização de procedimentos e OPMEs gera reflexos
positivos na média de permanência, agilizando o processo
de alta e a admissão de novo paciente, o que corrobora a
otimização da ocupação hospitalar e da desospitalização por
meio das ações lideradas pelo Gerenciamento de Leitos.

Prazo de Autorização (em dias) Procedimentos
e OPMEs

4,52

0,8

2015

O empenho na captação e doação de órgãos só ressalta
as condições clínicas, técnicas e tecnológicas do Centro
Cirúrgico do HMC, aliadas ao ato consciente e solidário
de uma família e ao trabalho atuante da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes
(Cihdott), que atua na identificação dos pacientes potenciais
doadores de órgãos, na aplicação do diagnóstico de morte
encefálica, aciona o MG Transplantes e conduz a tarefa em
conjunto com os demais profissionais.

aplicados em
equipamentos

O Centro Cirúrgico do HMC contou ainda com fatores
primordiais que incrementaram sua produção de 15.296
cirurgias realizadas ao longo do ano. Destacam-se a
contratação de novos médicos cirurgiões em diversas
especialidades na instituição e a expansão do Programa
de Residência Médica. O investimento em tecnologia
entra também nesse pacote, com a aquisição de mais um
microscópio cirúrgico de última geração, novos aparelhos
de anestesia, equipamentos para apoio da anestesia, dois
aparelhos ultrassom de diagnóstico portátil, aquisição e
renovação das mesas cirúrgicas e das estativas.

400 transplantes
renais realizados
47 transplantes em 2016
27% a mais que no
ano anterior
95,4% é o índice de
sobrevida dos pacientes
transplantados

6,54

1,43

Os rins captados ficam no próprio Hospital Márcio Cunha,
por realizar esse tipo de transplante. No último ano, foram
47 transplantes renais realizados, que ajudaram a escrever
mais um capítulo nessa história: o alcance da marca de 400
transplantes renais já realizados na instituição. Nesse trabalho
de parceria com o Centro de Terapia Renal Substitutiva
não são apenas os números que se superam, mas também
a qualidade e o sucesso dos tratamentos. Nos últimos seis
anos, o índice de sobrevida dos pacientes transplantados no
primeiro ano de vida é de 95,4%, igualando-se aos principais
centros do Brasil e do mundo.

R$ 896 mil em
investimentos

Pacientes Externos
Pacientes Internados

2016
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Eletroneuromiografia
AÇÕES IMPORTANTES REALIZADAS EM 2016

Abertura da Unidade Avançada FSFX
Ampliação das agendas de Ultrassom e Ressonância
Magnética
Disponibilização de horários de acordo com a
necessidade do cliente

O HMC aumentou consideravelmente o número de exames
de eletroneuromiografia realizados graças ao investimento
na compra de um aparelho de Eletroneuromiografia, com
tecnologia de ponta, e à contratação de mais um médico
neurologista. A aquisição otimizou recursos, eliminando
custos de aluguel do equipamento, permitindo ampliar
agendas. O exame de eletroneuromiografia é um tipo de
exame neurofisiológico, utilizado para avaliar todo o sistema
nervoso periférico, incluindo as regiões que envolvem a
medula, nervos periféricos e músculos.

Contratação de mais médicos de quatro especialidades

MEDICINA DIAGNÓSTICA

Aquisição de mais um Mamógrafo Digital, dois Raios-X
Digitais e um Tomógrafo de 128 canais

Toda a estrutura de exames de diagnóstico por imagem e
de métodos gráficos da Unidade I do HMC passou por uma
grande reforma e reestruturação em 2016. Salas de raios-X,
mamografia, ultrassom, espirometria, eletrocardiograma,
eletroencefalograma, eletroneuromiografia, M.A.P.A. e holter
estão ainda melhores, com mais conforto para colaboradores
e clientes e maior capacidade de atendimento. A reforma
também ampliou a Central de Laudos, que passa a ter um
local exclusivo para os radiologistas atuarem com mais
tranquilidade e agilidade na liberação dos laudos.

Ampliação de exames de outras especialidades na
Hemodinâmica

Mais de 2 milhões de
exames realizados
1.727.951 laboratoriais
290.532 de diagnóstico
por imagem
83.742 de métodos gráficos
A capacidade do setor como um todo ganhou ainda novos
reforços para os próximos anos. Além da abertura da
Unidade Avançada FSFX, no bairro Canaã, em Ipatinga,
que conta com exames de diagnóstico por imagem
e laboratoriais, o HMC realizou a compra de novos
equipamentos e ainda ampliou agendas de exames, como de
ressonância magnética na Unidade II, que passou a atender
24 horas todos os dias da semana.
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Novos contratos e participações em licitações e
pregões (prefeituras, consaúde)
Realização de exames de citologia cérvico vaginal para
prefeituras de 8 municípios do Vale do Aço.
Busca ativa de exames de citologia cérvicovaginal em
clínicas do Vale do Aço

1.387 exames
em 2016
Ressonância de Mama
A detecção precoce do câncer de mama tem sido uma
possibilidade real para muitas mulheres, graças aos métodos
diagnósticos cada vez mais modernos e eficazes, como a
Ressonância Magnética das Mamas. Disponibilizada há cerca
de um ano, ela é uma importante ferramenta no diagnóstico,

devido à sua principal característica: altíssima sensibilidade
(superior a 95%) na detecção de pequenos focos de tumor,
sejam eles nódulos ou microcalcificações. Para que o exame
fosse oferecido no HMC, a Fundação São Francisco Xavier
investiu na capacitação de seu corpo clínico, com cursos em
São Paulo.

Oxigenoterapia Hiperbárica
Desde a inauguração do serviço, em 2015, a equipe de
Medicina Hiperbárica já atendeu 93 pacientes. Desse
número, 81 finalizaram o tratamento com resolução
completa do caso. Oferecida para beneficiários da Usisaúde e
de diversos convênios, a Oxigenoterapia Hiperbárica consiste
na oferta de oxigênio puro em um ambiente pressurizado a
uma pressão acima da pressão atmosférica, habitualmente
entre duas e três atmosferas. Isso acelera o processo de cura,
por meio do aumento da concentração de oxigênio circulante
na corrente sanguínea e nos tecidos periféricos em até 20
vezes. Por isso é um tratamento complementar, empregado
juntamente com intervenções cirúrgicas, antibióticos,
suportes nutricionais e curativos, mantendo interface com
praticamente todas as áreas de atuação médica.

Aumento do número de atendimentos de pacientes
oncológicos e do número de biópsias e imunohistoquímicas
Coleta de amostras para monitoramento de exposição
ao benzeno (ácido transmucônico)
Implantação do agendamento para doação de sangue
Implantação de zonas de segurança nos locais de
exames de ressonância magnética, para garantir mais
segurança para pacientes e colaboradores

Ultrassom 4D
Outra novidade importante foi o equipamento de ultrassom
4D, para gestantes. Mais moderna, essa ultrassonografia
capta as imagens do bebê em três dimensões (altura, largura
e profundidade) e se movimentando em tempo real, daí o
nome do exame. Com o auxílio de um software, as imagens
são agrupadas sucessivamente de modo que os movimentos
e as características do bebê, como rosto, pés e mãos, possam
ser vistos com nitidez durante o exame, possibilitando aos
pais curtirem o momento especial da gravidez.
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ONCOLOGIA (G4.13)
Grandes realizações na Unidade de Oncologia em 2016, com
melhorias estruturais, ampliações e modernizações da área
física, equipamentos novos e a consolidação do conceito de
atenção integral ao paciente com câncer com atendimento
multidisciplinar. As mudanças são facilmente percebidas já
na entrada da unidade, com nova fachada e ampla recepção
climatizada para acolher aos clientes.
Na reforma da Farmácia de Manipulação, capacidade
dobrada, além de mais espaço para estoque de
medicamentos e geladeiras específicas, dentro das
especificações da Anvisa. As melhorias promovidas pela
Fundação São Francisco Xavier abrangem também um novo
posto de coleta de exames laboratoriais, exclusivo para os
pacientes oncológicos em tratamento, sala específica para a
classificação de riscos dos atendimentos de urgência e novos
consultórios. Foram criadas salas de observação, ampliando
para 10 o número de leitos de repouso, além de uma sala
de pequenos procedimentos cirúrgicos e uma dedicada às
discussões clínicas multidisciplinares.
Procedimentos de hemotransfusão ganharam uma área
própria, e a Central de Infusão de Terapia Antineoplásica

Referência para mais de 800 mil habitantes
no Leste de Minas
Desde que a FSFX incorporou a unidade, nos
últimos seis anos, o Hospital Márcio Cunha
dobrou o número de atendimentos na Oncologia.
95% dos atendimentos realizados pelo SUS

Investimentos em equipamentos
Os dois novos acelerados lineares, adquiridos pela Fundação
São Francisco Xavier com recursos do governo federal, foram
ativados e encontram-se disponíveis para tratamento dos
pacientes. Com esse grande passo, o Hospital Márcio Cunha
eliminou a fila na radioterapia e passou a disponibilizar a
todos os seus pacientes tecnologia avançada que era antes
disponível apenas em poucos centros de tratamento de
câncer no Brasil.

mais espaço, com aumento de 40% da capacidade
operacional. Essa ampliação permitiu melhor distribuição
das 43 poltronas para administração de quimioterapia
ambulatorial, garantindo acomodações com maior conforto
e segurança. Na ambientação do setor, um jardim de inverno
foi criado, proporcionando leveza, claridade e humanização
ao ambiente de tratamento.

Os novos aceleradores lineares possibilitaram também a
incorporação de novas modalidades de tratamento, como
Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), Radiocirurgia
e Radioterapia Estereotáxica Fracionada. Essas novas técnicas
de radioterapia possuem em comum a maior precisão na
aplicação das doses de radiação, reduzindo a toxicidade e
melhorando os desfechos clínicos.

A enfermagem foi incluída na pré-consulta, com a criação
da equipe de sinais vitais e consultas de enfermagem para
pacientes em quimioterapia ambulatorial ou em regime de
internação. Isso permitiu a busca ativa de eventos adversos,
além de padronizar as informações e orientações prestadas
aos pacientes.

R$ 26 milhões
investidos

Radiocirurgia inédita

nos últimos quatro
anos em expansões,
equipamentos e
capacitação

Um caminho de esperança para médicos e pacientes
que buscam um tratamento eficaz para alguns tipos
de tumores graves no cérebro se abriu em 2016 no
Hospital Márcio Cunha. Pela primeira vez na região
Leste de Minas Gerais, um paciente do SUS foi
submetido, com sucesso, à chamada radiocirurgia na
cabeça, um procedimento que mobilizou dezenas de
profissionais na Unidade II e na Unidade de Oncologia
do hospital.

Outro procedimento que anteriormente só era encontrado
em Belo Horizonte e passou a ser oferecido pela Unidade
de Oncologia é a Braquiterapia, uma radioterapia interna,
e indicada, por exemplo, para casos de câncer de colo
uterino e câncer de endométrio. Na Braquiterapia, a radiação
é dispensada junto à área que necessita de tratamento,
aumentando assim a eficácia e reduzindo a toxicidade.

Realizada pelo acelerador linear – o equipamento de
radioterapia – a partir da inteligência de um avançado
software, a radiocirurgia permite aplicar altas doses
de radiação, exclusivamente na lesão a ser tratada,
garantindo excelente controle tumoral, semelhante ao
obtido com a neurocirurgia, mas sem a necessidade
de “corte”. Para alguns pacientes, devido à localização
e tipo de câncer, a radiocirurgia é a única alternativa
segura e eficaz. Essa decisão terapêutica é obtida após
discussão multidisciplinar envolvendo o neurocirurgião,
o radio-oncologista, o oncologista clínico e a física
médica. Com a oferta desse tratamento no hospital,
pacientes do Vale do Aço não precisam mais se
deslocar para grandes centros, trazendo ganhos para a
saúde da região. Em pouco mais de três meses, foram
realizadas 10 radiocirurgias.

Um tomógrafo foi também instalado na Unidade de
Oncologia e encontra-se dedicado ao planejamento dos
tratamentos de radioterapia. Ao disponibilizar imagens
de melhor qualidade, o médico planeja o tratamento
radioterápico de forma conformacional e tridimensional,
garantindo maior precisão e qualidade da dose administrada.
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Informação que enriquece
No contexto da Política Nacional de Atenção Oncológica, o
Hospital Márcio Cunha implantou e mantém um Registro
Hospitalar de Câncer desde 2006. O cadastro sistemático
de todos os casos de câncer diagnosticados e tratados na
Unidade de Oncologia permitiu a construção de uma base
de dados sobre câncer, mostrando a incidência da doença
na região, além de constituir uma fonte de informações
sobre a qualidade da assistência prestada e auxiliando no
planejamento administrativo. Os dados registrados, somados
aos demais centros do Brasil, são enviados on-line para
o Instituto Nacional do Câncer (INCA) no Rio de Janeiro,
formando, assim, um panorama da assistência oncológica
em todo o país. Desde 2016, a Unidade de Oncologia passou
a explorar, ainda mais, esse banco de dados para gerar
indicadores de qualidade assistencial e também estimular o
desenvolvimento de estudos epidemiológicos de câncer.

Oncologia Pediátrica

Tecnologia em prol da saúde
No Centro Cirúrgico da Unidade II do Hospital Márcio
Cunha, um espaço está fazendo a diferença na vida dos
pacientes oncológicos. A Sala de Exames de Congelação é
um grande avanço do tratamento, pois permite a interação
entre patologista e cirurgião. No momento da cirurgia, um
patologista está à disposição para fazer o congelamento e
a análise do tumor, a partir de um fragmento retirado pelo
cirurgião. Em poucos minutos, já é possível ter o diagnóstico
do tumor, a extensão da doença, facilitando o planejamento
cirúrgico e a realização do tratamento mais indicado. Com
a Sala de Exames de Congelação, os diagnósticos são
mais rápidos, evitando-se novas abordagens cirúrgicas e a
mutilação do paciente. Este avanço faz parte do processo
de integração da Unidade de Oncologia com as demais
especialidades médicas.

Reunião de solução
Em uma única sala, uma equipe multidisciplinar totalmente
dedicada a discutir a melhor solução para o paciente. Assim
são as reuniões do “Workstation”, projeto implantado
na Unidade de Oncologia. Nas reuniões semanais, os
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médicos analisam cada caso e traçam plano de tratamento
integrado, diminuindo o espaço entre diagnóstico e o melhor
tratamento. Atualmente, são analisados os casos mais
delicados de tumores do sistema nervoso central, tumores do
trato gastrointestinal e tumores ginecológicos. Para 2017, o
objetivo é ampliar para todos os casos e promover discussões
externas a cada dois meses com centros do Brasil e do
mundo.

Equipe médica qualificada
Além de todo investimento dispensado para garantir a
modernização da infraestrutura física e de equipamentos, a
Fundação investe rotineiramente na atualização contínua das
equipes médica e multiprofissional. Em 2016, novos médicos
foram contratados e passaram a integrar um time composto
por oncologistas clínicos e pediátricos, radio-oncologistas,
cirurgiões oncológicos, de cabeça e pescoço, especialista
em medicina nuclear e generalista. Conta ainda com dois
experientes consultores externos. Isso contribui para qualificar
a assistência prestada, incentivar atividades de pesquisa
clínica, consolidar o programa de Residência Médica em
Rádio-oncologia e capacitar a equipe da Radioterapia para
todos os novos procedimentos envolvendo alta tecnologia.

Desde que iniciou suas atividades, em julho de 2015, no
6º andar da Unidade I, a Oncologia Pediátrica do Hospital
Márcio Cunha já atendeu 29 crianças, sendo 22 pelo Sistema
Único de Saúde. A consulta com o oncologista pediátrico,
assim como os demais procedimentos diagnósticos e
terapêuticos, acontece na mesma estrutura hospitalar,
garantindo qualidade, agilidade e conforto para os pacientes
e familiares.
A inauguração da unidade exclusiva para Oncologia
Pediátrica, prevista para 2017, é uma grande ação social do
Hospital com todo o Vale do Aço e o Leste mineiro, pois o
local mais próximo para esse tipo de tratamento até então

era Belo Horizonte. A obra é decorrente de recursos próprios
da Fundação São Francisco Xavier, somados aos do Pronon
e do Ministério da Saúde. Com um espaço inteiramente
dedicado à pediatria, localizado na Unidade II do Hospital
Márcio Cunha, a equipe médica irá trabalhar com elevado
nível de qualidade para permitir tratamento personalizado e
humanizado, com a mãe ou responsável acompanhando o
menor, 24 horas por dia.

INDICADORES ASSISTENCIAIS
Produtividade com qualidade. Em 2016, pode-se dizer que
essa foi a tônica das ações desenvolvidas pelas equipes
do Hospital Márcio Cunha, refletida no desempenho
das mais diversas áreas. Exames, procedimentos, sessões
de hemodiálise e atendimentos na Oncologia ilustram
bem o crescimento da instituição nos últimos meses,
fruto do empenho da Fundação São Francisco Xavier em
garantir investimentos em capacitação profissional e novas
contratações, infraestrutura, equipamentos e tecnologias de
apoio ao diagnóstico, além da consolidação de novos clientes
e parceiros.
O maior exemplo disso na instituição foi a inauguração da
Unidade Avançada FSFX, no bairro Canaã, em Ipatinga, que
ampliou o número de atendimentos a clientes em coletas
para exames laboratoriais e exames de diagnóstico por
imagem. Na Unidade II do HMC, esses serviços ganharam
o reforço de novos equipamentos, assim como na Unidade
I, que ainda passou por uma ampla reforma. Outro fato
importante foi a venda de exames de citologia cérvicovaginal
para prefeituras de oito municípios do Vale do Aço. Esses
e outros fatores contribuíram para que o Hospital Márcio
Cunha ultrapassasse, pela primeira vez, a marca de 2 milhões
de exames realizados em um ano, um crescimento de 14,5%.

Movimento semelhante pôde ser observado no Centro de
Terapia Renal Substitutiva. Com 31 novas máquinas, houve
crescimento de 10,2% no número de sessões de hemodiálise
em relação a 2015. Além disso, os fatores qualidade e
eficiência assistencial impulsionaram outros dois serviços: o
expressivo crescimento de 158,8% nas diálises peritoneais
ambulatoriais contínuas e o salto no número de transplantes
renais, de 37 para 47 realizados. Este último, em especial,
é resultado do trabalho coeso e dinâmico entre o Centro, a
Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes e o Centro Cirúrgico.
Por falar em cirurgias, o setor consolidou sua retomada
crescente nos últimos dois anos, com aumento de 2,8%,
proporcionado principalmente pela contratação de novos
médicos cirurgiões e a expansão do programa de Residência
Médica. Movimento contrário ao dos números de partos e
de atendimentos no Centro Obstétrico, que caíram 13,7% e
11,5%, respectivamente. A principal causa foi a preocupação
de milhares de gestantes em todo o país com o aparecimento
e o risco de contaminação com o zika vírus, o causador da
microcefalia em crianças ainda em estágio fetal. A grande
exposição do assunto na mídia e nas redes sociais – somada
às outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como
dengue, chikungunya e febre amarela – levou muitas famílias
a revisarem seus planejamentos familiares.
A queda desses dois indicadores é um dos fatores que
impactaram diretamente o número de internações em 2016.
Apesar de um leve aumento de 0,8% e da manutenção do

posto de 4º hospital do estado em número de internações
pelo SUS, o crescimento desse dado no Márcio Cunha
poderia ter sido maior se não fosse o desvio de pacientes
cirúrgicos da rede pública para outros municípios. Outro
motivo, contudo uma boa notícia, vem dos bem-sucedidos
programas de promoção da saúde desenvolvidos pela
Fundação e pela Usisaúde, como o Usifamília. Com
atendimentos a cerca de 14 mil pessoas em Ipatinga,
o programa conseguiu reduzir em 31% o número de
internações dessa população, por conta da assistência
preventiva e da melhora da qualidade de vida dessas pessoas
(saiba mais na página 115).
A qualidade dos serviços está evidenciada ainda na
diminuição de 6,2% da taxa de mortalidade e de 14,1% na
taxa de infecção hospitalar, mostrando a efetiva aplicação
de protocolos e práticas de segurança na assistência, bem
como maior integração entre corpo clínico, enfermagem e
equipe multidisciplinar, além dos avanços em procedimentos
e técnicas nos cuidados com pacientes graves, aplicados,
principalmente, nas UTIs.
A tabelinha entre aumento da taxa de ocupação e diminuição
da média de permanência é outro fator preponderante
nesse sentido. Enquanto, por um lado, a instituição fortalece
acordos junto ao poder público para aumento da realização
de cirurgias pelo SUS para a população, expande agendas
cirúrgicas para os sábados, inclui novos convênios como

parceiros, propiciando aumento do número de pacientes
internados, por outro lado, mantém firme a estratégia de
garantir assistência segura e de qualidade ao paciente no
menor tempo possível. Isso inclui as ações de gerenciamento
de leito, que agilizam procedimentos, realização de exames e
liberação de resultados e laudos e processos administrativos
para alta hospitalar, expansão dos horários de exames de
diagnóstico, como tomografia e ressonância 24 horas,
fortalecimento de programas como Medicina Hospitalista,
Serviço de Atenção Domiciliar, Preparo do Cuidador e
Desospitalização.
Produtividade abaixo do esperado foram as consultas
ambulatoriais. Impactadas por desligamentos de
profissionais médicos com grande demanda, licenças médicas
prolongadas de profissionais, bloqueios de agenda devido
a falhas em infraestrutura e apoio tecnológico, feriados no
ano gerando bloqueios de agendas e descumprimento dos
contratos de procedimentos cirúrgicos eletivos pela Prefeitura
Municipal de Ipatinga, encaminhando menos pacientes dos
que pactuado, esse indicador diminuiu 4,4% em relação ao
ano anterior. Em contrapartida, para melhorar ocupação e
ofertar vagas em tempo hábil, a FSFX admitiu 21 médicos
para atendimento em ambulatório e criou novos canais
de comunicação e acesso ao paciente para marcação de
consultas, o que refletirá positivamente nos próximos meses.
Na Unidade de Oncologia, a finalização das obras de
expansão e reforma ampliou a capacidade de atendimento.
Impulso que abriu espaço para o crescimento, por exemplo,
de 36% nas sessões de quimioterapia para pacientes de
convênios, e de 40% no número total de radioterapias,
graças ao início das operações do segundo acelerador linear,
implantação do IMRT e da braquiterapia e a adequação de
protocolos de tratamento. Além disso, houve redução de
50 dias úteis para 15 dias úteis no tempo de espera para
início de tratamentos. Somados todos esses aspectos e as
ações eficientes da equipe, houve redução das filas de espera
de 180 para 56 pacientes nos dois últimos meses do ano,
mesmo com o aumento do número de casos de câncer.
Por fim, a preocupação com a sustentabilidade e a
perenidade do modelo de cuidado centrado no paciente,
com indicadores de produtividade e qualidade em constante
evolução, trilha os caminhos de ensino e pesquisa. Sempre
um investimento da instituição, principalmente com a
expansão do Programa de Residência Médica, no último ano
o número de especialidades passou de 11 para 14 e o de
médicos residentes saltou de 66 para 77. É mais resultado
para a Fundação São Francisco Xavier e mais resolutividade
em saúde para a comunidade.

INDICADORES DE
PRODUTIVIDADE
Exames de Patologia
Clínica
Exames de Diagnóstico
por Imagem e
Hemodinâmica

2016

1.501.108 1.727.951

253.017

290.532

81.771

83.742

117.417

137.633

Sessões de Hemodiálise

54.051

59.577

Quimioterapia

20.635

21.462

Radioterapia (sessão)

16.084

17.828

Radioterapia (campo)

52.438

73.907

1.682

1.889

25.828

29.915

266.277

254.509

6.023

5.203

16.285

13.522

37

47

Internações

31.692

31.948

Transfusões

7.225

8.554

14.874

15.296

Exames de Métodos
Gráficos
Atendimentos no ProntoSocorro

Medicina Nuclear
Consultas Oncologia
Consultas Ambulatoriais
Partos
Atendimentos no Centro
Obstétrico
Transplantes Renais

Cirurgias
INDICADORES DE
QUALIDADE

2015

2016

3,91%

3,67%

Taxa de Parto Normal (SUS)

61,36%

58,79%

Taxa de Parto Normal
Convênios

25,15%

27,77%

1,92%

1,65%

Média de Permanência Geral
(dias)

4,78

4,63

Média de Permanência SUS
(dias)

5,17

5,18

Média de Permanência
Convênios (dias)

4,16

3,80

81,77%

83,74%

Taxa de Mortalidade

Taxa de Infecção Hospitalar

Taxa de Ocupação Geral

96 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

2015

Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

97

Municipal
7.2 Hospital
Carlos Chagas
(G4.13)

SAÚDE COM A MARCA FSFX
No ano de 2016, a Fundação São Francisco Xavier
passou a atuar também com uma nova unidade, ao
assumir as atividades do Hospital Municipal Carlos
Chagas, em Itabira. Depois de concorrer em um
processo de licitação e assinar contrato de dez anos
com a Prefeitura da cidade, firmou o compromisso
não apenas de administrar, mas de ampliar os
atendimentos do Hospital e destiná-los 100% aos
pacientes encaminhados por meio do SUS, zelando
pela humanização e pela excelência.
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A mais recente das atividades da Fundação São Francisco
Xavier, a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas
(HMCC), é fruto da parceria entre a instituição e a Prefeitura
de Itabira, após participarem de um amplo processo de
licitação para os próximos dez anos. Com isso, a Fundação
vem transformando a unidade em um modelo de segurança
e qualidade na assistência para a cidade, com atendimentos
exclusivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes
encaminhados pela rede pública.
Credenciada como uma Organização Social de Saúde (OSS), a
FSFX contribuiu com a reorganização das demandas de saúde
pública da cidade, por meio de uma gestão participativa do
município e qualificada pela Secretaria Estadual de Saúde
como capacitada a gerenciar hospitais e equipamentos
públicos com qualidade e responsabilidade. O foco
mantém-se na superação das metas exigidas e fiscalizadas
regularmente pela Prefeitura, pelo Conselho Municipal de
Saúde e demais órgãos fiscalizadores.
Em oito meses, a gestão implantada pela Fundação de
maneira eficiente e com a maior otimização de custos
possível gerou um impacto positivo na redução do custeio do
hospital, se comparado com o que foi estimado no contrato
e também com base no histórico da unidade.

+ Eficiência para o SUS
+ Economia para o
município: redução
em 29% no custeio do
Hospital
A decisão faz parte de uma das estratégias de
sustentabilidade da FSFX frente ao mercado: a de ampliar,
cada vez mais, suas áreas de atuação para diluir e
reduzir seus custos fixos. Assim, compartilha experiência
administrativa, cresce na produtividade dos serviços, na
qualidade dos procedimentos e também nas receitas globais.
Outro ponto estratégico é o foco de sempre olhar o processo
de modo abrangente, para dotar a nova unidade do mesmo
padrão de excelência verificado nas demais unidades da
instituição, como o Hospital Márcio Cunha.
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Os saltos evolutivos dados pelo Hospital Municipal Carlos
Chagas nesses primeiros meses, em 2016, estão visíveis nos
setores e nos números.

Resultados em menos de 1 ano:

Ampliação de 57 para
81 leitos de internação
Mais de 3.000 internações
Nova Maternidade
Pediatria com 11 leitos
UTI nova e moderna
400 cirurgias de catarata
Reforma e manuntenção
da infraestrutura
Referência para
13 municípios
Hoje, o HMCC oferece serviços de Urgência
e Emergência em Obstetrícia, Maternidade
e internações nas clínicas geral, obstétrica,
cirurgia geral, pediatria, ginecologia,
oftalmologia e cuidados intensivos. A
estrutura oferece consultas médicas,
exames complementares e procedimentos
ambulatoriais, e é referência pelo SUS para a
população de Itabira e outros 12 municípios
da região.
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407 colaboradores
170 administrativos
215 assistenciais
95 médicos
20.426 horas de
treinamentos assistenciais,
comportamentais e
administrativos realizados
MUDANÇAS EFICIENTES
No Carlos Chagas, a Fundação reorganizou fluxos de
atendimento e aumentou a capacidade e produtividade.
Exames suspensos foram retomados e implantadas novas
rotinas. Além disso, foram revistos equipamentos e
processos de compras de materiais, tais como a utilização
da plataforma eletrônica (pregão eletrônico) para compra
de mais de 1.000 itens entre medicamentos e materiais
e a realização de compras coletivas junto com as demais
unidades da FSFX, otimizando recursos.
Para os colaboradores – todos contratados a partir de
processos seletivos bem estruturados para todos os cargos –,
foi ainda colocado em prática um esforço permanente
de treinamento e capacitação. Destacam-se: Curso de
Emergências Clínicas, Capacitação e Procedimentos de
Enfermagem, Boas Práticas de Medicação de Pacientes,
Ressuscitação Cardiopulmonar, Treinamentos e Orientação
de Medicações e Procedimentos in loco para Enfermagem,
Integração de Novos Colaboradores, Introdutório de
Segurança, Técnicas de Excelência no Atendimento, Postura
e Ética no Trabalho, Marcação de Atendimentos, Práticas de
Medicação, Técnicas de Conservação e Limpeza, Técnicas
de Desinfecção de Leitos e Requisição de Materiais de
Atendimento e Execução de Prescrição.
Tomando como experiências bem-sucedidas do Hospital
Márcio Cunha, em Ipatinga, foi levada para o Hospital
Municipal Carlos Chagas a implantação de pesquisas de
satisfação dos clientes em todas as áreas de atendimento e
criados a Central de Relacionamento com Clientes e o serviço
de Ouvidoria.
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Uma ampla revisão e manutenção foi realizada em 280
equipamentos e outros 77 foram calibrados. Além disso,
avaliações e reparos foram feitos em sistemas de utilidades
(gases e oxigênio), hidráulico e elétrico, além de pinturas da
fachada e dos corredores, melhorias na iluminação predial,
com a instalação de lâmpadas de LED, e a recuperação da
tubulação de vácuo da UTI.

RESPONSABILIDADE E SUSTENTABILIDADE
Além de dar agilidade para suprir as necessidades da
população e as demandas do HMCC que estavam reprimidas,
a FSFX tem focado em aprimorar processos assistenciais
e administrativos em diversas áreas do Hospital. Um bom
exemplo são as mudanças adotadas na realização de
exames de eletrocardiograma, como a aplicação de um novo
método que dispensa a utilização de eletrodos, sendo mais
moderno e econômico. O resultado disso foi um aumento
de produtividade e de qualidade dos exames por um valor
94,4% menor do que Hospital gastava antes. Além disso,
as mudanças implantadas pela FSFX agilizaram o tempo de
realização do exame em 50%.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

MAIS LEITOS E NOVA UTI

Por falar em incorporação tecnológica, a Fundação
implantou o novo Sistema de Gestão Hospitalar, com
prontuário eletrônico, o mesmo usado em suas demais
unidades, proporcionando maior segurança, integralidade
e confidencialidade das informações do paciente. Também
realizou a a adequação do link de transmissão de imagens
via PACS (Picture Archiving and Communication System),
o sistema de comunicação e arquivamento de imagens de
exames de diagnóstico.

Desde julho de 2016, Itabira pode contar com uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) moderna de alta qualidade,
comparável até aos melhores hospitais do país. Fruto de
uma parceria entre governos municipal, estadual e federal,
o espaço conta com equipamentos de última geração,
tecnologia, luminosidade e estrutura física totalmente
adequada, colocando-a como apta para receber os pacientes
com as mais variadas enfermidades e complexidades. Além
disso, os investimentos proporcionaram a construção de uma
nova ala de internação, com 31 novos leitos de enfermaria.

Por meio dele, é possível integrar dados de mamografia
e de raios-X do HMCC com os sistemas corporativos da
FSFX, em Belo Horizonte e Ipatinga, dando mais agilidade
na divulgação dos resultados de exames de imagens para
médicos e pacientes. O PACS permite tanto ao médico que
acompanha o paciente visualizar o exame com mais rapidez
nas estações de trabalho, como também transmitir imagens
dos exames para as centrais de laudos da Fundação, em
BH e Ipatinga. Outra inovação realizada foi a implantação
do Sistema de Captura de Imagens, para Endoscopia e
Colonoscopia, no próprio Troller do aparelho.

Acrescentando à essa estrutura, a Fundação levou para o
setor do HMCC o software Epimed Monitor, sistema de
gerenciamento de dados que já funciona na UTI do Hospital
Márcio Cunha. O programa auxilia na monitorização de
informação dos pacientes, a partir da mensuração de
dados dos check-lists diários coletados pelos profissionais.
Possibilita, acima de tudo, comparar os indicadores da UTI
do HMCC de modo on-line e em tempo real com os dados
das demais unidades FSFX e de mais de 800 UTIs da América
Latina que utilizam e integram essa base de dados.

Leitos de
internação

UTI moderna:
20 novos leitos

94,4% de economia
no valor dos exames
de eletrocardiograma
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Exames e consultas
• Ajuste de fluxos, agendas e horários de atendimentos, de exames e consultas, minimizando atrasos
• Adoção do sistema de envio de lembrete de consultas e exames por meio de mensagem de texto no celular (SMS)
para os clientes do HMCC. Assim, confirmado o agendamento do paciente pela Prefeitura para o atendimento, o
cliente recebe uma mensagem, com um dia de antecedência do horário previsto, lembrando-o do compromisso,
garantindo mais praticidade e comodidade
• Redução do índice de pacientes faltosos
• Retorno à realização de exames que estavam parados, como duplex scan, teste de esforço, doppler de carótidas e
mamografias
• Racionalização das equipes e mudanças no atendimento laboratorial
• Renegociação de contratos referentes ao fornecimento de equipamentos, reagentes e insumos do Laboratório

Centro Cirúrgico

PRÁTICAS QUE APRIMORAM
Os bons resultados assistenciais alcançados nos oito primeiros meses da gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas devem-se
principalmente às ações assumidas pela instituição nas mais diversas áreas. Entre elas, destacam-se:

Internação e UTI
• Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente
• Implantação de Bundles Assistenciais (Cateter Venoso Central, Cateter Vesical de Demora, Nutrição Enteral)
• Implantação da Equipe Multidisciplinar com participação ativa nas corridas de leito da UTI, com propostas e metas
terapêuticas definidas pelo médico diarista
• Implantação das Comissões Hospitalares (CCIH, Prontuários, Óbitos, Nutrição, Pad. Medicamentos, Transfusional
• Implantação do Gerenciamento de Leitos
• Discussão de casos com a médica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e equipe multidisciplinar
• Implantação de 32 protocolos assistenciais (Sepse, Antibioticoprofilaxia, Tromboembolismo, Cirurgia Segura, entre
outros)
• Implantação do serviço de médicos hospitalistas, importante na uniformização das condutas, diminuição das taxas
de mortalidade e de infecção
• Definição de fluxos de dispensação de medicamentos, prevenção de eventos adversos
• Identificação do paciente por meio de pulseiras e identificação visual do leito
• Estruturação da Brinquedoteca
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• Correção do processo de agendamento de cirurgias, de pacientes que antes vinham referenciados com
documentação incompleta (sem risco cirúrgico, sem AIH, sem indicação cirúrgica)
• Refeito o fluxo de marcação e agendamento de cirurgias com a Regulação de Itabira, criando caixas postais para
envio de agendas para que os pacientes sejam comunicados em tempo hábil
• Revisão de rotinas
• Zerada a fila de catarata, contribuindo para acabar com os vazios assistenciais
• Acompanhamento 24 horas da equipe de Anestesiologia em todos os procedimentos cirúrgicos e realização de
consulta pré-anestésica
• Mudança da realização da colonoscopia para o Centro Cirúrgico, tornando o procedimento mais seguro
• Padronização da sedação para endoscopia, reduzindo custos com uso de medicação

MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS
O olhar de dezenas de idosos de Itabira abriu para uma nova
oportunidade nos últimos meses. De julho a dezembro, o
Hospital Municipal Carlos Chagas promoveu o Mutirão de
Cirurgias Oftalmológicas, com atendimentos a pacientes
com catarata e glaucoma. A partir do alinhamento com
a Secretaria de Saúde da Prefeitura, foram realizadas
nesse período 3.673 consultas e 400 cirurgias de catarata,
garantindo uma melhor qualidade de vida para idosos que
estavam na lista de espera. Com isso, foi possível zerar a fila
de procedimentos de Itabira e região.

400 cirurgias
de catarata
3.673 consultas
realizadas
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NOVA MATERNIDADE
Inaugurada em julho de 2016, a Maternidade do HMCC tem
capacidade para realizar cerca de 150 partos por mês, sendo
referência para 13 municípios da microrregião de Itabira.
Para isso, uma equipe capacitada, com 80 colaboradores,
atua na realização de partos normais e cesáreos, bem como
na conscientização de orientações sobre saúde do bebê e
realização de testes do coraçãozinho e do olhinho.
A unidade tem pronto atendimento 24 horas para gestantes
e puérperas, bem como aos recém-nascidos, e ainda
assistência às gestantes com complicações na gravidez. A
estrutura da Maternidade dispõe de consultório médico, sala
de classificação de risco, de observação, de atendimento
às urgências obstétricas e neonatais, sala cirúrgica para
procedimentos obstétricos, além de sala exclusiva para
curetagens.
Um dos grandes diferenciais está no acolhimento e na
garantia do bem-estar materno, principalmente na chamada
Sala de PP (Pré-parto e Parto) e no Alojamento Conjunto.
Em ambos os setores – o primeiro para incentivar o parto
normal e o segundo para internações após o parto – o ganho
principal está em garantir o maior contato possível entre
a mãe e o bebê em um mesmo ambiente, reforçando os
cuidados com a saúde.
Outra ação implantada foi a revisão no próprio hospital de
recém-nascidos de até 7 dias, sem que ele mesmo tenha
que passar pelo Pronto-Socorro. A Fundação prepara ainda
o HMCC para que seja certificado como Hospital Amigo da
Criança, seguindo os dez passos prescritos pela Organização
Mundial da Saúde e pelo Unicef.

Matenidade em números

499 partos
272 normais
227 cesarianas
1.734 atendimentos
obstétricos
28 técnicos
11 enfermeiros
20 obstetras
11 pediatras
10 anestesistas
Ser a primeira da lista é ainda melhor. Fui
encaminhada para cá e fui muito bem atendida. Sinto-me privilegiada. Aqui sempre
foi um hospital de referência, e eu espero
que depois dessa mudança continue melhor,
não só para mim mas para todas as mamães
que vão chegar aqui ainda. É um dia muito
especial.
Penha Conceição dos Santos
Mãe do Emanuel, o primeiro a nascer na nova
Maternidade

SAÚDE DAS CRIANÇAS
Completando o leque de assistência, o HMCC também
inaugurou sua ala da Pediatria com 11 leitos, divididos em
sete de Enfermaria e quatro Berçários. Para prezar pelo bemestar e conforto das crianças, o local é todo customizado
com temas infantis, além de uma Brinquedoteca com
atividades lúdicas.

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
A Fundação São Francisco Xavier aprimorou e implantou
novos indicadores assistenciais, que permitem visualizar
a evolução dos serviços. Por trabalhar de forma pactuada
com o governo municipal, a partir das vagas e dos
encaminhamentos destinados pela Prefeitura, o HMCC se
esforça para suprir eventuais ausências de pacientes nos
atendimentos, minimizando impactos na produtividade. E,
principalmente, para fortalecer a qualidade dos serviços,
pautados nas melhores práticas do setor e apresentando
indicadores comparáveis aos de grandes hospitais, como as
taxas de infecção, mortalidade e permanência.

Satisfação geral
dos clientes
94,5%
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INDICADORES

2016

REFERÊNCIA

Internações

3.060

Consultas médicas

9.083

Cirurgias eletivas/urgência

612

Pequenas cirurgias

501

Exames laboratoriais

82.614

Exames de diagnóstico
por imagem

23.947

Atendimentos obstétricos

1.283

Partos

499

Taxa de parto normal

54,51%

>50%

Taxa de ocupação geral

67,73%

85%

Taxa de ocupação cirúrgica

68,04%

85%

Média de permanência (dias)

4,97

< 7,5

Taxa de infecção hospitalar

2,08%

< 4%

Taxa de mortalidade (dias)

3,73

<4
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7.3 Usisaúde
ATITUDE PARA VIVER MELHOR
A primeira operadora do interior de Minas Gerais
a receber, em 2017, a certificação Nível 1 da
Resolução Normativa 277, publicada pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar. O nível atingido
pela Usisaúde representa o patamar máximo de
classificação, que avalia diversos pontos e se traduz
em um melhor atendimento e assistência aos
clientes, com mais segurança e maior credibilidade.
A Usisaúde desenvolve continuamente estratégias
de aprimoramento na gestão dos planos
individuais, empresariais e odontológicos, com foco
na expansão, na qualidade e na sustentabilidade.
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Presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito
Santo e Rio Grande do Sul, a operadora de planos de saúde
Usisaúde avança ano após ano e se consolida como um
empreendimento vital para a sustentação da Fundação. Seu
modelo de assistência médico-hospitalar e odontológica
inspira credibilidade e tem o reconhecimento de seus mais
de 144 mil clientes, entre planos corporativos, familiares e
empresariais disponíveis para o mercado.
Com transparência, gestão e compromisso, é hoje a maior
operadora de planos de saúde do país na modalidade
filantropia.
Atenta à realidade de mercado e às transformações que
impactam a vida das pessoas e dos segmentos sociais, a
Usisaúde também cuida de seus beneficiários por meio de
campanhas de conscientização e eficientes programas de
promoção da saúde.

Mais de 144 mil vidas
Presente em 4 estados
3 mil credenciados

ACREDITAÇÃO RN 277
A Usisaúde, no mês de novembro, foi acreditada no Nível 1
(grau máximo) no Programa de Acreditação das Operadoras,
com base na Resolução Normativa (RN) 277 da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alcançando na
auditoria final o resultado de 95 pontos. Com isso, tornou-se
a 11ª operadora do país a ser acreditada nessa modalidade.

1ª operadora
do interior de Minas
Gerais a receber a
certificação Nível 1
Entre os objetivos da RN 277 está aumentar o grau de
eficiência das operadoras, gerando economia, evitando
desperdícios e permitindo uma melhor aplicação dos
recursos disponíveis. Um dos pontos fortes da Usisaúde,
que contribuíram para a conquista da pontuação no
nível mais elevado, são os canais de comunicação com
os colaboradores, os Programas de Promoção da Saúde,
a gestão da rede credenciada e a estrutura eficiente no

atendimento aos clientes, entre os 147 requisitos divididos
em 7 dimensões.
NÍVEL I

90 a 100 pontos

NÍVEL II

80 a 89 pontos

NÍVEL III

70 a 79 pontos

MERCADO DESAFIADOR
Em 2016, o mercado de saúde suplementar manteve a
trajetória de desaceleração, em sintonia com a recessão
econômica que atingiu o país. O aumento da taxa de
desemprego nos diversos segmentos da economia,
principalmente na indústria, e a queda do rendimento médio
dos trabalhadores também contribuíram para esse cenário.
Para ilustrar esse momento, o Caderno de Saúde
Suplementar, uma publicação trimestral da Agência
Nacional de Saúde Supelmentar (ANS), apontou uma
redução anual de 1 milhão e 100 mil vínculos de
beneficiários de planos privados de assistência médica
em todo o país. Apesar desse movimento desafiador,
a Usisaúde manteve firme sua estratégia de fortalecer
ações junto ao setor comercial para novos clientes no
mercado e amenizar os efeitos negativos da economia.

A operadora focou na conquista de novos clientes em
segmentos como varejo, na revisão dos contratos e na
otimização dos recursos administrativos. As vendas de
planos corporativos de mercado conquistaram um saldo
positivo de 3.589 novas vidas em 2016, o que representou
um crescimento de 12% no segmento em relação ao ano
anterior. Fator importante para posicionar a Usisaúde bem
frente às demais na avaliação da ANS sobre a variação do
número de beneficiários por modalidade. Na categoria
Filantropia, enquanto a média geral no país foi a queda de
6,7%, a variação da operadora foi de -0,9%. Ainda assim,
a carteira de clientes da operadora fechou com 144.880
vidas, o que representa uma queda de 5,6%, puxada pelos
planos administrados, Grupo Usiminas e planos individuais de
mercado.

Carteira de Planos
Coletivos de mercado
3.589 novas vidas
Aumento de 12% em
relação ao ano anterior

244 hospitais
parceiros
Maior operadora
do Vale do Aço
Entre as 6 maiores
de Minas Gerais
Maior operadora
filantrópica do país
Visão integral >>
Comportamentos preventivos >>
Mais saúde >> Qualidade de Vida
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BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Internações
18.339
18.052

A queda no número total de internações e aumento no
número de consultas e exames reflete o impacto positivo
dos programas de Promoção da Saúde. O Usifamília, por
exemplo, mantém a estratégia de fortalecer o vínculo e o
acompanhamento de prevenção aos pacientes idosos no
decorrer das consultas, reduzindo o número de internações
e de reinternações.

Consultas
520.716
503.139

Do Atitude Rima com Saúde, destaque principalmente para
o Projeto Superar, no acompanhamento de pacientes com
doenças osteomusculares, que incentiva os diagnósticos
precoces. Outra ação importante foi a primarização dos
Serviços de Atendimento Domiciliar pela FSFX, com a
criação de um núcleo específico, que contribuiu para os
bons resultados.

Exames
1.698.863
1.515.238

2015
2016

GESTÃO DA SINISTRALIDADE
Um dos principais desafios para o mercado de saúde suplementar é o aumento progressivo de
custos médico-hospitalares, sempre superiores à inflação. Essa tendência está associada, entre
outros fatores, ao aumento da frequência de utilização de consultas, exames e procedimentos, à
pressão pela incorporação tecnológica, ao surgimento de novos materiais e medicamentos caros,
ao desperdício e à judicialização da saúde.
A sinistralidade é um indicador essencial para as operadoras de plano de saúde. É ele que sinaliza
a utilização dos recursos, fazendo um comparativo entre os custos e receitas da operadora. Em
2016, a sinistralidade da Usisaúde mostrou o quanto a estratégia da operadora segue empenhada
em equilibrar essa equação.

Resultado da sinistralidade 2016

META

RESULTADO

79,5%

84,8%

79,3%
66,0%

71,7%

Plano Saúde Usiminas
(Saúde Usiminas I, II, Executivo e Soluções Usiminas)
83,2%

79,2%

78,9%

79,3%

77,9%

2012
Saúde Usiminas
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Mercado

2013

2014

2015

2016

Referencial
de mercado
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PLANOS ADMINISTRADOS

18.819 consultas médicas (95% do total de
consultas disponibilizadas)
O programa foi de uma imaginação que eu
diria ser uma inspiração divina. As pessoas
que atendem no Usifamília têm um carinho
especial com cada paciente. Se todos os planos
tivessem esta inspiração e esta qualidade,
com certeza teríamos no Brasil atendimento
de primeiro mundo. Agradeço de coração por
mim e pela minha família o cuidado que o

Em razão de um processo de judicialização, o
plano Cosaúde sofreu uma redução nos valores
de mensalidade na ordem de 25,18%. Esse fato
impactou diretamente a taxa de sinistralidade, que
apresentou um aumento de 14 pontos percentuais
em relação ao ano anterior, prejudicando o
resultado esperado.

plano tem tido com cada um de nós.

Planos Administrados
122,4%

114,0%

106,2%

Adão Guilherme de Melo
Beneficiário da unidade de Santos
112,6%
98,5%

13.479 consultas da equipe multidisciplinar
(enfermagem, nutrição, assistencia social e
farmacêutica - 96% do total)
11.201 exames realizados
(82% do total prescrito)
Queda de 16,1% no custo assistencial
Redução de 11% no número de consultas
em pronto atendimento e redução de 13,5%
do custo total com consultas no Pronto
Atendimento
Queda de 30,8% da frequência geral de
internações dos participantes e redução de
36,8% do custo total com internações
7 minutos é o tempo médio de espera para
atendimento.

2012

2013

2014

2015

1h06 é o tempo médio de permanência na
unidade

Usifamília - Atenção Primária à Saúde

98% é a taxa de satisfação dos beneficiários

2016

AÇÕES DE CONTENÇÃO DOS CUSTOS

Análise mensal das 100 maiores contas
hospitalares.
Auditoria mensal das empresas de atendimento
domiciliar, verificando tanto a qualidade dos
serviços prestados quanto os gastos cobrados.
Licitação para empresas prestadoras de
assistência domiciliar em todos os processos de
captação.
Supervisão direta das equipes de regulação
e promoção da saúde, por meio de auditoria
concorrente, para casos em que há indicação
médica de desospitalização e inserção nos
programas de atenção domiciliar, bem
como identificação de pacientes elegíveis
para os programas de promoção da saúde e
direcionamento de pacientes para o Usifamília.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE

Negociação OPME. A atividade estratégica
realiza negociações, criação de pacotes,
tabelas de remuneração, compra direta com
fornecedores ou direcionamento dos casos para
a rede parceira. No ano de 2016 trouxe uma
economia de R$ 10 milhões nas negociações de
OPME, com percentual de 40% em relação aos
orçamentos inicialmente encaminhados para a
Gerência de Regulação.
Alinhada entre as gerências de Regulação e
Promoção da Saúde, a gestão dos pacientes
oncológicos tem permitido maior vinculação
dos pacientes e a identificação de casos
paliativos, com o objetivo de fornecer a
melhor assistência e custo-benefício para os
beneficiários da operadora.
Centralização de operações do setor de
contas médicas da operadora em Ipatinga,
proporcionando reduções nas despesas
administrativas.

Conhecer, prevenir, antecipar e corrigir comportamentos que
resultam em várias doenças no futuro. Este é o propósito
do Usifamília, um modelo inovador de atenção integral na
saúde suplementar, que traz o paciente para o centro das
atenções. A razão maior desse esforço é promover a saúde
permitindo o resgate de princípios e valores essenciais para
uma adequada abordagem assistencial a partir de protocolos
e diretrizes clínicas.
Com os resultados colhidos após dois anos de implantação
da Unidade de Atenção Primária, já se percebe impacto
considerável na qualidade assistencial oferecida aos
beneficiários pelas equipes multidisciplinares. O resultado
positivo também se repete nas unidades do Usifamília em
Santos e em Belo Horizonte. Com foco inicial direcionado
para a atenção à saúde do idoso, nos últimos 12 meses, o
Usifamília foi ampliado para temas como cuidados paliativos.

Com o sucesso desse modelo, foi feita a ampliação das
equipes de Santos e Belo Horizonte, e a capacidade cresceu
para 4.000 e 1.500 vidas, respectivamente.

USIFAMÍLIA SANTOS
2.084 beneficiários captados em 2016
85% dos beneficiários possuem mais de 60
anos de idade.
4.006 consultas médicas realizadas (83% do
total disponibilizado)
Queda de 27,5% no custo assistencial
Redução de 2,3% no número de idas ao pronto
atendimento

USIFAMÍLIA IPATINGA

Queda de 24,3% nas internações realizadas
pela população vinculada

14.156 beneficiários captados em dois anos

99% é a taxa de satisfação dos beneficiários

57% dos beneficiários possuem mais de 60
anos de idade
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USIFAMÍLIA BELO HORIZONTE
1.133 beneficiários captados de maio/15 a
dezembro/16
95% dos beneficiários possuem mais de 60
anos de idade
1.504 consultas médicas realizadas (87% do
total disponibilizado)
Queda de 29,4% no custo assistencial
Redução de 18% nas internações realizadas
pela população vinculada
99% é a taxa de satisfação dos beneficiários

Em 2016, segundo ano de vida do Usifamília, o 1º
Congresso Internacional de Atenção Integral à Saúde da FSFX
– Usifamília também marcou a data. Reunindo especialistas
em cuidados com a saúde de Minas Gerais, São Paulo e
dos Estados Unidos, o evento levou um público de mais de
700 participantes ao Teatro do Centro Cultural Usiminas,
em Ipatinga. Durante o evento também foi lançado o livro

Usifamília: um modelo inovador de atenção integral na
saúde suplementar, reforçando o compromisso do Usifamília
de tornar-se a porta de entrada mais importante para os
beneficiários da operadora, capaz de orientá-los dentro
do sistema de saúde da FSFX no caminho do atendimento
seguro, de qualidade e com resolutividade para as suas
necessidades de saúde.

Atitude Rima com Saúde
Inspirar, gerar, equilibrar, movimentar, buscar, acompanhar,
transformar, superar. Mais do que verbos, essas palavraschaves são para muita gente o início de uma vida nova,
com mais qualidade de vida e vontade de seguir em frente.
Assim é o programa Atitude Rima com Saúde, que oferece
13 projetos com o objetivo de promover a saúde, o bemestar e prevenir doenças para os beneficiários dos planos que
atendem as empresas Usiminas.
A ideia é auxiliar os beneficiários a se tornarem os principais
agentes da sua saúde, propiciando mudança de hábitos
e práticas que levem à melhoria da qualidade de vida e
à prevenção de doenças, de forma leve, participativa e
resolutiva. Desde sua criação, 38.321 inscrições foram
registradas nos projetos, entre empregados, dependentes e
aposentados.

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

QUANDO A ATITUDE FAZ A DIFERENÇA
7.289 inscritos em 2016 - 154% de adesão
das vagas oferecidas.
38.321 inscrições em 1.129 turmas desde o
lançamento do programa.
97% de beneficiários referem satisfação com o
Programa de Promoção da Saúde.
Queda de 31,1% do custo assistencial das
crianças acompanhadas no Projeto Respirar,
seguida de uma redução de 56,2% da taxa
de internação e 29,1% do número de idas ao
Pronto Atendimento.
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OUTROS RESULTADOS IMPORTANTES
253 participantes do Projeto Equilibrar
Adulto (75%) no ano de 2016, com IMC > 30,
reduziram o percentual de gordura.
204 participantes do Projeto Inspirar pararam
de fumar (39%) desde o lançamento do projeto.
O INCA refere uma meta de 20 a 30% de
abandono em 1 ano.
729 beneficiários foram encaminhados pela
Saúde Ocupacional da FSFX e Usiminas para a
abordagem individual do Projeto Superar (501
de Ipatinga, 112 de Santos, 28 de Itatiaiuçu, 26
de Guarulhos e 62 de Porto Alegre); destes, 621
iniciaram a abordagem em 2016 (85%).

O Projeto Superar foi o último projeto lançado, em 2014,
com o objetivo de orientar os participantes sobre os cuidados
necessários para a prevenção de lesões relacionadas ao
sistema osteomuscular, ocasionadas pela prática de esportes
e acidentes de trânsito. Além de oferecer abordagem
terapêutica para aqueles que já apresentam algum problema
relacionado a coluna e ombros. Foi implantado inicialmente
em Ipatinga e Cubatão, sendo ampliado em 2016 para
Itatiaiuçu, Guarulhos e Porto Alegre.

O Projeto Superar
já conta com
2.938 empregados
participantes.
O resultado da atuação do Atitude Rima com Saúde se
reflete em ganhos para todos. Afinal, empregado saudável
e bem disposto é sinônimo de maior produtividade e menor
chance de incidência de doenças e absenteísmo. Para a
Usisaúde, beneficiários saudáveis significam, indiretamente,
a redução dos custos assistenciais em saúde, contribuindo
para equilibrar a relação custo e receita e garantir a
sustentabilidade do negócio.

Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

117

Em 2010, estava viajando muito a trabalho. Por causa da rotina intensa, tinha uma alimentação
ruim e não conseguia frequentar uma academia. Tinha crises horríveis de enxaqueca e perda
de peso. Procurei o Equilibrar acreditando que era um curso para ganho/perda de peso, mas
logo descobri que o objetivo era muito além. Aprendi a reeducação alimentar, fiz vários exames
e descobri uma hipertensão arterial. Não tive dúvidas e, meses depois, me inscrevi no projeto
Cuidar, quando iniciei o tratamento com medicamentos junto com alimentação saudável e
atividades físicas, resultado dos dois projetos. No último encontro, uma surpresa: descobri que
estava grávida da minha primeira filha! Então me inscrevi no terceiro projeto do programa, o
Gerar, quando pude tirar minhas dúvidas e ficar mais segura com relação aos cuidados com o
meu bem mais precioso! E graças ao tratamento iniciado no Cuidar, tive uma gestação tranquila,
sem intercorrências por causa da hipertensão. Minha filha nasceu em agosto de 2012 e passei
por tudo sem sofrimento, pois eu tinha aprendido como fazer. Em maio de 2014, nasceu meu
segundo filho, o Samuel, também de parto normal e sem intercorrências durante a gestação!
Ainda faço uso de medicação para controle da pressão, mas aprendi que é possível ter uma vida
saudável mesmo com uma rotina intensa. Aprendi a carregar uma garrafa de água na bolsa,
levar frutas para comer no trabalho de 3 em 3 horas, aderi às corridas (pois é uma atividade fácil
de praticar mesmo quando em viagens a trabalho), reduzi o sal, a gordura e os refrigerantes.
Atualmente participo de corridas na Lagoa da Pampulha! Obrigado a todos deste programa
maravilhoso!
Viviane dos Santos Silva
Engenheira de Projetos da Usiminas

Novo Portal do programa

Alô Usisaúde

Lançado em abril, em comemoração do Dia Mundial da
Saúde, a nova plataforma do Portal Atitude Rima com Saúde
apresenta tudo sobre os projetos de promoção de saúde,
com espaço para se inscrever, consultar conteúdos diversos
de saúde, além de informações sobre o serviço de Atenção
Integral à Saúde: Usifamília. Tudo com um visual moderno e
bem interativo.

Para a grande maioria das pessoas, cuidar de si e de quem
a gente ama é poder esclarecer de imediato dúvidas
importantes sobre a saúde, ter uma orientação sobre alguma
dor ou incômodo quando surgirem ou questionar sobre o
uso de algum medicamento sempre que precisar. Melhor
ainda se tudo isso puder ser feito com segurança em casa,
no trabalho ou em qualquer lugar. Assim é o Alô Usisaúde,
o canal de atendimento aos beneficiários do estado de
São Paulo. Por meio de ligações para o 0800 772 8999, o
objetivo é apoiar em todas as questões relacionadas à sua
saúde e, principalmente, ajudando a entender e a seguir
as recomendações de médico quando estiver passando por
algum tratamento.

374.134 acessos
no Portal Atitude
Rima com Saúde
Campanha de vacinação
A 19ª campanha de vacinação contra a gripe foi realizada
em abril em todas as empresas Usiminas, em parceria com
a Usisaúde e Fundação São Francisco Xavier, sem custo
adicional para os empregados. Cerca de 25 mil beneficiários
compareceram aos postos para receber a vacina. Para as
crianças de 6 meses a 8 anos que tomaram a vacina pela
primeira vez, foi aplicada também a 2ª dose sem custo para
os beneficiários.

25 mil beneficiários
vacinados

Alô Usisaúde:
0800 772 8999
canal de atendimento aos
beneficiários do estado de
São Paulo
Além disso, possibilita auxiliar com qualidade assistencial as
situações reais de risco à saúde, que seriam menosprezadas
pelos participantes, orientando com cuidados específicos.
Dessa forma, oferece segurança ao beneficiário e contribui
com a operadora para a sustentabilidade do plano.
2º ano do canal de atendimento aos
beneficiários do estado de São Paulo

612 ligações recebidas no
Alô Usisaúde.
428 atendimentos clínicos,
sendo 299 (70%) atendimentos
de intercorrência.
87% dos atendimentos de intercorrência foram
revertidos sem necessidade de envio de ambulância.
72% dos atendimentos sem envio de
ambulância foram revertidos sem
necessidade de ida ao Pronto Atendimento.
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DESEMPENHO E SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
A avaliação de desempenho das operadoras é realizada
por meio do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
(IDSS), calculado a partir de indicadores definidos pela
própria agência. O IDSS varia de zero a um (0 a 1) e cada
operadora recebe uma nota que a enquadrará em uma faixa
de avaliação por ordem crescente de desempenho.

Índice de reclamações – ANS

Com a remodelagem de 2016 realizada pela ANS, o
resultado da Usisaúde foi impactado pelos novos indicadores
inseridos no cálculo: Programa de Operadora Acreditada e
Índice de Efetivo Pagamento do Ressarcimento ao SUS.

O objetivo é apresentar um termômetro do comportamento das operadoras do setor no atendimento aos
problemas apontados pelos beneficiários. Contempla o número médio de reclamações de beneficiários
recebidas nos três meses anteriores e classificadas até a data de extração do dado. O índice tem como
referência o número de reclamações a cada 10.000 beneficiários do universo de consumidores analisado.

O novo IDSS continua com 4 (quatro) dimensões, mas
apresentando uma nova composição, mais integrada e com o
mesmo peso cada uma (25% para cada dimensão avaliada).
São elas:

0

•

•

•

•

Qualidade em atenção à saúde: avaliação do
conjunto de ações em saúde que contribuem para
o atendimento das necessidades de saúde dos
beneficiários, com ênfase nas ações de promoção,
prevenção e assistência à saúde prestada.
Garantia de acesso: condições relacionadas à rede
assistencial que possibilitam a garantia de acesso,
abrangendo a oferta de rede de prestadores.
Sustentabilidade no mercado: monitoramento
da sustentabilidade da operadora, considerando
seu equilíbrio econômico-financeiro, passando pela
satisfação do beneficiário e compromissos com
prestadores.
Gestão de processos e regulação: entre outros
indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das
obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto
à ANS.
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A Usisaúde ficou com um índice de 0,91, ocupando a 61ª posição de um total de 77 operadoras de grande
porte (com mais de 100 mil vidas). Ou seja, foi a 17ª operadora com o menor índice de reclamações no mês
de dezembro, com apenas 7 demandas, sendo 2 em andamento e 5 inativas. A média do setor foi de 2,83.

Pontuação varia de 0 (zero) a 1 (um)
0,2

0,4

0,6

0,8

1

Pior

Melhor

Classificação da Operadora

Pontuação
1

Mês atual:
0,8

0,7916

0,7932

61

Mês anterior:

62

0,7948

Evolução do índice médio de reclamações (quanto menor melhor)

0,7199

Operadora

Geral

0,6966

4

0,6

3
dez/16
Operadora: 0,91

2

0,4

1
0,2

0
2011

2012

2013

2014

2015

jan/16
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mai/16

jun/16

jul/16

ago/16

set/16

out/16

nov/16

dez/16
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Em 2016, o resultado acumulado contou
com a participação de 31.221 clientes,
apresentando o resultado de 99,39% na
soma do percentual das notas Ótimo + Bom.
PESQUISA MENSAL SATISFAÇÃO DO CLIENTE USISAÚDE - ACUMULADO/2016

Histórico da Usisaúde no
programa de monitoramento
4

Monitoramento da Garantia de Atendimento

0

1

2

Melhor

3
Pior

Faixa

O Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS é o
acompanhamento do acesso dos beneficiários às coberturas
contratadas, realizado com base nas reclamações recebidas
pela agência nacional e na quantidade de beneficiários
de planos de saúde. As reclamações consideradas nesse
monitoramento referem-se ao descumprimento dos
prazos máximos para realização de consultas, exames e
cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. A partir
dessas informações as operadoras são classificadas
em três faixas, possibilitando uma análise comparativa
entre elas. As enquadradas nas faixas superiores do
monitoramento apresentam um pior resultado no indicador
de acesso às coberturas assistenciais. Com informações
processadas periodicamente, os resultados são divulgados
trimestralmente.

3

1

Bom

Regular

Ruim

Atendimento na recepção

21.842

5.966

115

56

27.979

Quanto à capapidade /
conhecimento

19.837

6.166

128

55

26.186

Quanto ao tempo

18.089

6.884

673

196

25.842

Nº de respostas

Grau de satisfação na
operadora

0
Trimestre
4/2015

Trimestre
1/2016

Trimestre
2/2016

Trimestre
3/2016

A cada seis meses, os clientes Usisaúde também avaliam os
serviços prestados nos pontos de atendimento ao cliente. A
pesquisa abrange cinco áreas da operadora: Recepção, Call
Center, Vendas e Auditoria Médica. O resultado de 2016
mostrou que, em um universo de 13.026 participantes,
97,79% aprovaram o desempenho dessas áreas. A melhor
avaliação está relacionada à Recepção, com 98,36% na
soma das notas Ótimo e Bom. Na recepções, o cliente é
convidado a participar da pesquisa na hora do atendimento,
manifestando a sua percepção em relação à capacidade/
conhecimento, o tempo do atendente no atendimento e o
grau de satisfação com a operadora.

Ótimo + Bom

Regular + Ruim

Recepção

98,36

1,64

Call Center

97,90

2,10

Vendas

97,42

2,58

Auditoria Médica

96,27

3,73

97,79

2,21

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

13.589

8.209

1.074

197

Trimestre
4/2016

ciclo

Total

Ótimo

Item Avaliado

2

SOMA DO PERCENTUAL
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Nº de respostas

Item Avaliado

Item Avaliado

Percentual%

Total

23.069

Soma do percentual

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Ótimo+Bom

Ótimo+Ruim

Recepção

78,07

21,32

0,41

0,20

99,39

0,61

Quanto à
capapidade /
conhecimento

75,75

23,55

0,49

0,21

99,30

0,70

Quanto ao tempo

70,00

26,64

2,60

0,76

96,64

3,36

Item Avaliado
Grau de satisfação
na operadora

Percentual%

Soma do percentual

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Ótimo+Bom

Ótimo+Ruim

58,91

35,58

4,66

0,85

99,15

0,85

Contatos no Fale Conosco
•
•
•

2.123 contatos, tempo médio de resposta de 10 horas e 30
minutos, média de 177 mensagens/mês e 8,40 mensagens/dia.
Atendimentos presenciais nos postos de atendimento da
Usisaúde: 51.208.
Atendimento telefônico nos postos de atendimento da Usisaúde:
353.981 ligações, com o nível de serviço de 87% (percentual de
ligações atendidas em até 20 segundos).
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de
7.4 Centro
Odontologia Integrada
SORRISOS ABERTOS
Com 35 anos de experiência e qualidade em saúde bucal, o COI gerencia planos
odontológicos que totalizam mais de 75 mil 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). Em 2016, o Centro de Odontologia
Integrada da FSFX tornou-se a primeira instituição de assistência odontológica de
Minas Gerais a ser certificada pela norma ISO 9001.
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No ano em que o Centro de Odontologia Integrada (COI)
da Fundação São Francisco Xavier completou 35 anos de
história, o reconhecimento dessa consolidada trajetória
de sucesso seguiu estampado nos milhares de sorrisos de
saúde e bem-estar de seus beneficiários. Resultado do seu
compromisso de cuidado, acolhimento com os clientes,
comprometimento com a qualidade e com a segurança nos
atendimentos.
O COI nasceu em 1981, com o propósito de oferecer
um amplo serviço de saúde bucal para a comunidade do
Grupo Usiminas e, em pouco tempo, estabeleceu-se como
instituição de sucesso na autogestão em saúde bucal. Com
ampla estrutura para atender desde a odontologia voltada
para promoção da saúde até as clínicas de alta complexidade,
o COI apresenta indicadores epidemiológicos comparáveis
aos melhores índices já divulgados internacionalmente.
O chamado CPO-D (índice que mensura a taxa de dentes
cariados, perdidos e obturados) da população atendida pelo
COI é de apenas 0,3, bem abaixo dos 2,1 do Brasil e de
países como Estados Unidos (1,1), Alemanha e Dinamarca
(0,7).

Histórico de excelentes resultados
2,1

Brasil
Estados Unidos
Alemanha
Dinamarca
COI

1,1
0,7

0,7
0,3

CPO-D (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados)

Aberto para todo o mercado, o COI gerencia também
os planos Usisaúde Dental, o que tem garantido a
sustentabilidade e a expansão de suas ações. Apesar da
queda no número geral de vidas de sua carteira de clientes,
puxada pelos planos administrados, o COI registrou um
crescimento de 2.160 novas vidas de planos de mercado, em
razão do aumento de vendas do Usisaúde Dental em 2016.

Resultado
2015
Evolução do número
de beneficiários
Usisaúde Dental

7.114
vidas

Resultado
2016
9.274
vidas

35 ANOS E MUITOS SORRISOS
PARA COMEMORAR
Principal local de atendimento aos beneficiários do
Usisaúde Dental, plano odontológico da Usisaúde, o Centro
de Odontologia Integrada completa três décadas e meia
com 50 unidades odontológicas, distribuídas em sua sede
no bairro Horto, em Ipatinga, e também com consultórios

78 cirurgiões-dentistas
de 12 especialidades
180 colaboradores técnicos
em saúde bucal, técnicos em
radiologia, auxiliares em
saúde bucal e colaboradores
administrativos
75 mil beneficiários entre
empregados e dependentes das
empresas do grupo Usiminas, da
Fundação São Francisco Xavier e
também clientes do mercado
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na Unidade Avançada FSFX, no bairro Canaã, em Ipatinga,
nas Associações de Aposentados de Ipatinga e de Timóteo,
no Hospital Márcio Cunha, nas áreas internas da Usiminas e
Usiminas Mecânica, em Ipatinga, e na sede da empresa em
Belo Horizonte.

O ano de 2016 marca a consolidação do alto padrão de
qualidade do COI aplicado em todas as suas ações, ao
conquistar a certificação ISO 9001:2008, entregue pela
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL), a líder
mundial em certificações de empresas nos mais diversos
segmentos. Com isso, o COI passa a ser a primeira instituição
de assistência odontológica de Minas Gerais a ser certificada
pela norma.
Fruto dos investimentos recebidos pela FSFX e pela Usiminas,
a unidade de negócio foi se aprimorando nos últimos
anos para se adequar às exigências da norma, capacitando
profissionais, incluindo novas especialidades no portfólio e
ampliando sua estrutura para atender desde a odontologia
voltada para promoção da saúde até as clínicas de alta
complexidade.
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Prêmio Notorius
O Centro de Odontologia Integrada foi reconhecido, mais
uma vez, por sua excelência e qualidade de atendimento
ao conquistar o rêmio Notorius 2016. Promovido pela
Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e pela Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), o prêmio está em sua 12ª edição
e contemplou as empresas de 78 dos segmentos mais
lembrados pelos consumidores, como calçados e acessórios,
alimentação, saúde e beleza, escolas e instituições, vestuário,
entre outros. O resultado das mais reconhecidas foi obtido
por meio de uma pesquisa que ouviu 1.533 pessoas em
Ipatinga, entre os meses de maio e junho. Outras duas
unidades da FSFX, Colégio São Francisco Xavier e Usisáude,
também foram reconhecidas pelo prêmio.

administrativos, para prestarem atendimentos de promoção
da saúde bucal e tratamentos restauradores básicos e
especializados. Ao transferir para o COI a responsabilidade
do cuidado da saúde bucal dos seus associados, a Associação
e seus beneficiários ganham ainda outro benefício com a
parceria, que é a utilização da rede odontológica credenciada
da Usisaúde em Timóteo, recentemente expandida,
garantindo maior acesso aos atendimentos.
Com a parceria na AAPT, o COI passa a ofertar aquilo que
há de melhor aos aposentados e pensionistas de Timóteo,
seguindo o mesmo modelo de cuidado e qualidade
implantado com sucesso na Associação dos Aposentados de
Ipatinga, há mais de cinco anos.

A conquista do Prêmio Notorius deve-se principalmente às
iniciativas tomadas pelo COI desde 2010, para estar cada vez
mais perto dos clientes, tais como: parcerias com empresas e
associações, novos consultórios na Unidade Avançada FSFX e
os consultórios na Usiminas.

1ª instituição
de assistência
odontológica de Minas
Gerais a ser certificada
pela norma ISO
9001:2008.
A partir de 2015, essas ações se intensificaram, com a
dedicação irrestrita das áreas corporativas da Fundação e de
todo o corpo clínico do COI, entre as quais se destacam:
•
•

•

construção de protocolos clínicos e procedimentos da
qualidade;
integração do COI ao Tasy, o sistema informatizado de
gestão integrada da FSFX, por meio dos módulos de
suprimentos, Central de Materiais e Esterilização e de
gestão das reclamações de clientes;
gerenciamento de riscos inerentes ao atendimento e a
implantação das ferramentas da Qualidade.
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VANTAGENS DE SER
CERTIFICADO PELA ISO 9001
Melhor gestão dos processos para atender
às necessidades dos clientes
Melhor desempenho operacional
Ampliação das oportunidades de negócios

O alcance da certificação ISO 9001 e
o Prêmio Notorius 2016 vêm atestar a
qualidade dos serviços prestados pelo
COI, bem como a preocupação com
a segurança do paciente e o respeito
às normas e parâmetros exigidos
pelos órgãos regulamentadores. Uma
conquista partilhada com todos da
instituição.
Carlos Antônio de Souza
Superintendente do COI

Organização dos processos
Padronização dos procedimentos de segurança
Redução de riscos
Melhoria na qualidade da assistência
Todas as melhorias implantadas trazem mais confiabilidade,
qualidade e segurança aos pacientes. Além disso, garantem
o atendimento por profissionais devidamente habilitados, em
uma clínica que se preocupa com a inovação tecnológica,
proteção da propriedade do cliente, e a busca constante em
satisfazer as suas necessidades.

PARCERIAS PARA IR CADA VEZ MAIS LONGE (G4.13)
O Centro de Odontologia Integrada acredita que, por meio
de parcerias, pode oferecer seu atendimento de qualidade a
um número cada vez maior de pessoas. Em 2016, o contrato
de assistência odontológica assinado com a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT) representou
uma importante iniciativa nesse sentido no Vale do Aço.

Parceria com a AAPT

416 pacientes
atendidos

e 2.337 procedimentos realizados
de agosto a dezembro/16
Mais de 13 mil dependentes
6.500 associados

Com o acordo, a FSFX reformou todo o espaço físico
dos dois consultórios da unidade de atendimento da
Associação e disponibilizou seis profissionais do COI, entre
dentistas, auxiliares, técnicas em saúde bucal e auxiliares
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Unidade Avançada FSFX
Nos três consultórios odontológicos de atendimento do
Centro de Odontologia Integrada inaugurados na Unidade
Avançada FSFX, no bairro Canaã, em Ipatinga, são realizados
atendimentos de promoção e procedimentos básicos
restauradores. A nova unidade passou em 2016 a dar
cobertura para uma região da cidade que concentra a maior
quantidade de beneficiários, aumentando a oferta de serviços
e descentralizando os atendimentos do COI. (Saiba mais
sobre a unidade na página 58)

Novidades na área da Usiminas
A Fundação São Francisco Xavier e a Usiminas reforçam a
parceria de bem-estar e saúde junto aos colaboradores da
empresa, ao avançarem no plano de reformas das cinco
unidades odontológicas do COI na área interna da Usina de
Ipatinga, iniciado em 2015. Duas delas foram reinauguradas
em 2016: na Manutenção e na Aciaria. As obras das
unidades da Laminação a Quente, Laminação a Frio e
Redução, já em andamento, serão concluídas e entregues no
primeiro semestre de 2017.
Totalmente remodelados e com novos equipamentos,
os novos ambientes contam com consultórios para
atendimentos restauradores e para atendimentos de
promoção da saúde bucal, nos mesmos padrões de
excelência que o COI mantém em sua sede no bairro Horto.

130 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

Esse trabalho de descentralização da
assistência odontológica é extremamente
importante para a satisfação dos nossos
empregados. Vemos isso como um valor a
mais para o bem-estar de nossas equipes e
para a qualidade da empresa.
Roberto Luís Prosdocimi Maia
Diretor executivo da Usiminas - Ipatinga
Ao aproximar o COI do cliente Usiminas, o grande benefício
das revitalizações está em garantir agilidade, comodidade e
facilidade de acesso nos atendimentos durante o expediente
de trabalho, evitando perda de tempo com deslocamento,
por exemplo. Isso garante mais qualidade e segurança nos
atendimentos, aprimorando a política de benefícios da
própria Usiminas.

Indicadores: o COI em números

NÚMERO DE VIDAS SOB GESTÃO COI

RESULTADO
2016

Beneficiários dos planos odontológicos

53.091

Vidas - convênios

21.980

Total

75.071

TAXA DE SINISTRALIDADE PLANOS ODONTOLÓGICOS

META
2016

RESULTADO
2016

Taxa de sinistralidade dos planos odontológicos - Usiminas

< 64%

55,54%

Taxa de sinistralidade dos planos odontológicos - Mercado

< 64%

65,48%

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

META
2016

RESULTADO
2016

Satisfação dos clientes - Usiminas

99,2%

98,5%

Satisfação dos clientes - Mercado

98,5%

98,7%

Pesquisa de satisfação corpo clínico (cirurgiões-dentistas)

95%

97,8%

QUALIDADE

META
2016

RESULTADO
2016

Índice de retrabalho*

<1,5%

1,2%

Novo consultório na AAPI
A Fundação finalizou a construção e entregou mais um
consultório para atendimento do Centro de Odontologia
Integrada na Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Ipatinga. Com cinco consultórios no total na entidade,
foi possível ampliar o atendimento aos aposentados e
dependentes, que, juntos, somam 14. 235 clientes. A
unidade COI na AAPI possui corpo clínico especializado,
formado por cirurgiões-dentistas, técnicas em saúde bucal,
auxiliares em saúde bucal e equipe administrativa. Entre
os serviços executados estão a clínica básica restauradora
e prótese removível. Os casos que envolvem as demais
especialidades, como cirurgia oral, periodontia, endodontia,
implante, reabilitação oral e ortodontia, são encaminhados
para o COI - Sede, no Horto. Em 2016, foram realizados por
lá 10.905 atendimentos.

*Indica a eficiência dos tratamentos.

IMPLANTES

RESULTADO 2016

Número de implantes realizados

186

ATENDIMENTOS/CONSULTAS

2016

Clínica reabilitadora

93.493

Clínica de promoção da saúde

41.690

Consultas em ortodontia

7.737

Implante e reabilitação oral

2.619

Atendimentos não programados

26.216

Total

171.755
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TREINAMENTOS EXTERNOS

MAIS PRECISÃO NO DIAGNÓSTICO
COIMAGEM
O COImagem é a Clínica de Imagem e Documentação
Ortodôntica do Centro de Odontologia Integrada, capacitada
para oferecer aos clientes serviços de radiologia e tomografia
odontológica 3D em alta definição. Possibilita realizar toda
a avaliação da documentação ortodôntica do paciente (um
conjunto de exames) em um único local, garantindo agilidade
e segurança nos atendimentos.
Por lá, são realizados exames radiográficos convencionais
(intraorais e extraorais), além dos exames tomográficos
que abrangem a região da cabeça e pescoço. A equipe
é composta por um cirurgião-dentista especialista em
radiologia, técnicos em radiologia e um grupo de apoio que
auxilia na preparação das imagens, impressão e entrega dos
resultados.

NOVOS INVESTIMENTOS
Para o COI, quando o assunto é saúde, imprevistos não
podem acontecer. Por isso, para um atendimento de
qualidade, mesmo em momentos de queda de energia,
um gerador instalado na Sede do bairro Horto garante
a segurança de todos os clientes. O equipamento possui
capacidade para manter a unidade em pleno funcionamento
de oito a dez horas, nos casos de queda de energia.
Por falar em tecnologia, a implantação de dois sensores
digitais para tomadas radiográficas na endodontia
possibilitará ao COI oferecer mais agilidade, qualidade e
proteção ao meio ambiente.

Atendimento melhor a cada dia
Os investimentos em infraestrutura e atendimento andam
lado a lado. Em 2016, para ampliar a capacidade de
atendimento aos pacientes, foram admitidos 13 cirurgiõesdentistas, além de uma técnica em Saúde Bucal e 22
auxiliares em Saúde Bucal.

Estágio para técnicos
A parceria com o Colégio Cest, em Ipatinga, levou estudantes
do curso técnico em Saúde Bucal para fazer estágio no
COI, promovendo aprimoramento técnico-científico e
um intercâmbio entre as duas organizações. No total, os
estudantes passam por 200 horas de estágio em atividades
de controle e prevenção da cárie e doença periodontal.
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COImagem oferece
serviços de radiologia e
tomografia odontológica
3D em alta definição
O serviço de radiologia é um grande apoio ao diagnóstico
clínico dos dentistas e profissionais da saúde em geral. A
utilização é ampla, desde a clínica básica, para identificação
de lesões cariosas e patologias mais complexas, até a clínica
de alta complexidade, auxiliando em procedimentos de
implantodontia e ortodontia. O setor conta ainda com o
serviço de tomografia odontológica 3D, implantado em
2015. Utilizando-se de um dos equipamentos mais modernos
do mercado, o Orthophos XG 3D Ready, cumpre os requisitos
de diagnósticos mais apurados no campo da endodontia,
periodontia, implantodontia, ortodontia e cirurgias em geral.
O exame é coberto para os beneficiários do Plano Médico
Usisaúde e também está disponível para pacientes que
desejarem fazê-lo como particular, feitos dentro dos mais
rigorosos padrões de qualidade, atendendo aos requisitos
técnicos da legislação, além de estar em conformidade com
as exigências da norma ISO 9001. O paciente é o maior
beneficiado, já que o resultado auxilia o profissional na
obtenção de um diagnóstico mais fidedigno, contribuindo
para o sucesso do tratamento.

2015

2016

Radiografias
interproximais

28.810

19.208

Radiografias
periapicais

29.451

32.345

Radiografias
oclusais

112

87

Radiografias
extraorais/
imagiologia

1.836

2.676

Total

60.209

54.316

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.

COMITÊ DE INCENTIVO À PESQUISA
Um dos compromissos básicos do Centro de Odontologia
Integrada da Fundação São Francisco Xavier é garantir o
acesso a tratamentos eficientes e de boa qualidade. Para
auxiliar no cumprimento desse objetivo foi criado o Comitê
de Incentivo à Produção Científica. Grupos semelhantes
já existem em outras unidades da FSFX, e no COI tem
o objetivo específico de discutir casos clínicos e artigos,
produzir pesquisas e orientar a equipe no desenvolvimento
de trabalhos científicos.

A qualidade dos serviços ofertados está diretamente ligada
ao aprimoramento técnico-profissional. Por isso, as equipes
de trabalho do COI participaram de treinamentos e eventos
internos e externos ao longo do ano. As abordagens,
desenvolvidas por profissionais externos, equipe de Recursos
Humanos da Fundação ou pelos próprios colaboradores do
COI, contribuíram para reciclagem e evolução contínua do
efetivo. Entre os principais, destacam-se:
Participação dos cirurgiões-dentistas em fóruns do
Conselho Regional de Odontologia
•
•
•
•
•

Terapêutica medicamentosa em cirurgias bucais
Abordagem ortodôntica primária
Radiologia do 3º milênio: Interpretação e tomografia
computadorizada
Abordagem das urgências endodônticas
Dentes inclusos – diagnósticos e tratamento

Odontologia de Alta Performance: Plástica Periodontal,
Laminados Cerâmicos Ultraconservadores e Bioplastia
Odontólogos do COI e da rede credenciada do Vale do
Aço ampliaram os conhecimentos sobre restaurações
em laminados cerâmicos ultraconservadores e bioplastia
gengival. O treinamento foi ministrado pelo Dr. e Professor
Gustavo Diniz Greco, de Belo Horizonte, mestre em Prótese
dentária e autor do livro: Odontologia de alta performance:
Laminados cerâmicos ultraconservadores, que apresentou
aos dentistas novidades na área de estética dental. O curso
serviu ainda para que essas novas técnicas sobre estética
possam ser aplicadas, em breve, no Centro de Odontologia
Integrada.

Composto por cinco cirurgiões-dentistas, o comitê se
reúne mensalmente para a discussão de casos clínicos e
artigos, produção de pesquisas e orientação à equipe no
desenvolvimento de trabalhos científicos, e conta também
com a contribuição de outros 20 dentistas de diversas áreas
do COI. Nos encontros, são realizadas palestras e aulas
expositivas, a fim de atualizar e melhorar a capacitação do
corpo clínico.
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7.5

Colégio São Francisco Xavier

EDUCAÇÃO QUE PREPARA PARA A VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; CSFX
Integral, Cursos Técnicos e Cursos de Extensão com parcerias
com a PUC e a Feluma, Curso de Línguas com oferta de
Inglês e Espanhol, Escola de Esportes que contempla futebol,
balé, dança, judô e futsal. Todo esse portfólio de serviços,
associado a uma estrutura de qualidade, gestão efetiva e
ensino focado na valorização do ser humano e na preparação
para superar e conquistar maiores desafios se convergem
para uma formação integral e cidadã, e para a aprovação nos
vestibulares mais concorridos do país. Assim, o Colégio São
Francisco Xavier faz a sua história e carrega o dom de ser uma
casa de educação que prepara para a vida.
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Buscar o lugar mais alto nos pódios do conhecimento e
da vida para seus alunos é a busca incessante do Colégio
São Francisco Xavier, desde 1962. Não por acaso, foi o
primeiro colégio do Brasil a receber certificação ISO 9001
de seu Sistema de Gestão da Qualidade para instituição de
Educação em níveis Fundamental e Médio. Juntam-se a esse
consagrado sistema de ensino a Educação Infantil, incluindo
ainda Cursos Técnicos, de Extensão e Pós-Graduação,
resultantes de parceria com a PUC Minas.
O CSFX é reconhecido ainda pelos bons índices no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e em aprovações em
vestibulares, por ofertar oportunidades para o conhecimento
em diversas atividades. Entre elas, o Curso de Línguas (Inglês
e Espanhol), CSFX Integral, Escola de Esportes, entre outros.
Por meio do Colégio, a Fundação efetiva a filantropia na área
da educação com as bolsas sociais e parceria com entidades
filantrópicas para a realização de eventos. Há, ainda, o
compromisso ambiental e com a segurança, valores presentes
na rotina dos alunos.
Atividades que abrem oportunidades a número cada vez
maior de estudantes da região do Vale do Aço para uma das
maiores marcas do CSFX: educação de qualidade.

3.371 alunos em 2016

Certificação
ISO 9001

• 2 unidades
• 11 laboratórios
• 64 salas de aula
• 131 professores
• 113 profissionais da
equipe administrativa

635 Ensino Fundamental I

247 Alunos em extensão –
Pós-Graduação e MBA
1.119 bolsas de estudo
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META 2016

Cumprimento da Capacidade
Produtiva *

93,8%

97,3%

93,1%

Número de Alunos CSFX Técnico **

820

1083

725

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS

O CSFX fechou o ano letivo de 2016 com capacidade
produtiva de 97,3%, acima do planejado. O efetivo escolar
(Ensino Regular, Técnico, MBA e Pós-Graduação) cresceu
10,8% em relação ao ano anterior. Destaques para as séries
de entrada, como Educação Infantil e Ensino Fundamental
I, e para os Cursos Técnicos, impulsionados pela busca por
profissionalização em razão do atual cenário econômico.
Nesse sentido, o ensino profissionalizante cresceu 32% em
relação ao ano de 2015.

1.083 Cursos Técnicos

ACUM. 2016

*Considerando Unidade Cariru (turnos manhã e tarde) com 95,9% e Unidade Horto (turnos manhã, tarde e noite) com 96,2%.

288 Educação Infantil

389 Ensino Médio

ACUM. 2015

** Total considerando também os alunos concluintes durante o ano letivo de 2016 (272).

CAPACIDADE PRODUTIVA

729 Ensino Fundamental II

INDICADORES

O Colégio São Francisco Xavier deu continuidade ao Programa de Bolsa Social, destinado a crianças e jovens
oriundos de famílias socioeconomicamente carentes da comunidade de Ipatinga. O desenvolvimento do
programa se dá por meio da concessão de bolsa de estudo integral ou parcial, conforme previsto em legislação,
para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e dos Cursos Técnicos.
Em 2016, a Fundação São Francisco Xavier também ampliou a oferta de bolsas de estudo no CSFX para
colaboradores da instituição e seus dependentes. O programa contemplou 51 novos dependentes, com
descontos parciais nas mensalidades. Ainda com o apoio da Usiminas, instituidora e principal cliente da FSFX, foi
mantido o programa de bolsas de estudos para o Ensino Regular no Colégio.

BOLSA

2015

2016

Usiminas

208

140

Usiminas Mecânica

15

6

FSFX

60

104

Filantropia

618

869*

Total

901

1.119

*Bolsa Filantropia 2016:   521 bolsas 100% + 348 bolsas 50%
Nota: foram considerados todos os alunos que passaram pelos Programas de Bolsas de Estudo
(inclusive os concluintes e/ou evadidos no ano em curso).

BOLSAS SOCIAIS
Mantendo o compromisso com a sociedade, no Programa
de Bolsa Social (Gratuidade Escolar/Filantropia), o Colégio
ofertou mais vagas nos Cursos Técnicos com descontos de
50% na mensalidade para o público com renda per capita
familiar de até 1,5 salário mínimo, conforme legislação
vigente. Além de cumprir o papel social, também foi possível
contribuir positivamente no crescimento do efetivo escolar no
CSFX Técnico. Outra modalidade que também expandiu foi
a Pós-Graduação, em parceria com a PUC Minas, 30% maior
em relação ao ano anterior.

O Programa Bolsa Social reforça o compromisso da
instituição com a educação e o desenvolvimento regional.
Seguindo os critérios e a legislação da filantropia, parte da
receita do Colégio São Francisco Xavier é revertida em bolsas
sociais - 1 bolsista para cada 5 pagantes. Além da bolsa de
estudo, o programa inclui o fornecimento de transporte
(alunos do Ensino Regular), uniforme e livros didáticos. Os
alunos são contemplados com bolsa de estudo integral
(100%) ou parcial (50%), renováveis a cada ano escolar.
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AUDITORIA ISO 9001
A auditoria periódica foi fundamental para garantir a
manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade do CSFX, realizada pela Det Norske Veritas (DNV
GL). Os auditores apontaram fatores positivos da instituição,
com destaque para: Controle de toda a sistemática
do macroprocesso - Gestão do Processo Educacional
(planejamento, execução, monitoramento); Implementação
do Maternal e Cursos Técnicos; Parcerias estratégicas,
por exemplo, com a PUC Minas; e Inserção da disciplina
“Educação em Segurança e Saúde” no Quadro Curricular da
Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O CSFX foi a primeira
instituição educacional
do país a alcançar a

certificação ISO 9001

A Sofia é pequeninha e vai fazer 3 aninhos ainda,
mas já sabe que não pode colocar o dedo na
tomada. Já sabe que se alguém estiver mexendo
na panela, cozinhando, não pode chegar perto. E
além de saber, ela nos avisa: ‘papai, cuidado com
a panela quente’. Então isso é bem legal.
Marlon Fagundes de Oliveira,
pai da Sofia, aluna do Maternal III

EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE
Em parceria com a Usiminas e a Fundação São Francisco
Xavier, em 2015, Colégio São Francisco Xavier lançou um
projeto transformador para promover nos estudantes uma
cultura de proteção à vida e prevenção de acidentes em
diversos ambientes e situações. No ano seguinte, a disciplina
Educação em Segurança e Saúde passou a integrar sua matriz
curricular, abrangendo toda a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental I. Em 2017, a disciplina integrará também
o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com temáticas
adequadas às faixas etárias. A disciplina visa abordar temas
como combate às drogas, prevenção de acidentes e de
doenças, medidas de segurança para utilização dos meios de
transporte e de comunicação, entre outros, além de estimular
a criticidade do aluno para reconhecer ambientes e situações
propícias à ocorrência de acidentes.

Por meio de levantamento de dados, são mensuradas taxas
de todos os incidentes (como quedas, mordidas e picadas)
e acidentes (colisões, cortes, escoriações, fraturas, luxação,
queimadura, traumas). Esses indicadores são ainda divididos
entre internos (aqueles incidentes ocorridos dentro da escola,
no período das aulas) e externos, fora da escola, a partir da
comunicação dos próprios alunos, pais e responsáveis.
Esses números abastecem um sistema de gestão. A
importância desses dados será verificada aos poucos, a longo
prazo, quando serão analisadas e percebidas não apenas
uma mudança de comportamento dos alunos, mas também
a redução de incidentes e acidentes na escola, em casa, no
clube e nas ruas.

Implantação Gradativa do Projeto

2015

Lançamento
do Projeto

2016

Educação Infantil
Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano) 2 a 10 anos
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2017

Educação Fundamental II
(6º ao 9º ano)
Ensino Médio 11 a 17 anos

Metodologia e Avaliação
Produção de mudanças necessárias e
formação de novas habilidades e atitudes.

Controle de acidentes e incidentes no CSFX
3,97%

Indicadores de Avaliação do Projeto
•
Taxa de acidentes internos.
•
Taxa de acidentes externos.
•
Índice de consecução de planos de
ação para redução de condições
inseguras.

2,40%

1º semestre 2016

2º semestre 2016

Análise
A inclusão da disciplina “Educação em Segurança e Saúde” na matriz curricular do CSFX já demonstra
resultados positivos. Para monitoramento do projeto, foi implantado o indicador “Taxa de Eventos na Escola
– Incidentes e Acidentes”, que apresentou resultado acumulado de 3,10% ao final de 2016. Os resultados
obtidos a partir do 2º semestre/2016 indicam tendência de queda no número de acidentes.
As medidas adotadas e a abordagem dos conteúdos da disciplina pelos professores influenciaram para
resultados melhores a partir do mês de setembro/2016. O segmento que apresenta maior incidência de
acidentes é o Ensino Fundamental I, seguido pela Educação Infantil, justificada principalmente pela idade,
pelo perfil motor e pelas brincadeiras de interesse das crianças.
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PROFESSOR NOTA 10
Educação de qualidade se faz com mestres altamente
qualificados e estimulados a inovar em suas práticas
pedagógicas. Na era do Google e das mídias digitais, em
que se faz necessário não apenas administrar inúmeras
informações, mas ainda discernir a relevância e credibilidade
delas, o curso Professor Nota 10 foi criado para proporcionar
aos professores a utilização de ferramentas diferenciadas que
aprimoram a comunicação entre educadores e estudantes.
Com novos métodos, as aulas ficam mais interessantes e
participativas, abrindo espaço para a reflexão, o debate e um
aprendizado cada vez mais eficaz.
O Professor Nota 10 mostrou que a habilidade da retórica
é e sempre será importante para o professor, que precisa
saber como se expressar e ser compreendido ao falar
publicamente. Entretanto, quando o outro começa a fazer
parte do jogo, ou seja, quando o aluno tem o seu espaço
garantido no processo de construção do conhecimento
coletivo, precisa-se de algo a mais para desenvolver
uma comunicação mais efetiva. É necessário conhecer o
outro, saber como desenvolver argumentos baseados em
necessidades e interesses e, principalmente, auxiliar no
processo motivacional do aprendiz.

O professor precisa saber, além de
administrar informações, sobretudo,
administrar o relacionamento com seus
alunos em sala de aula.
Solange Liége dos Santos Prado
Superintendente do CSFX

Foi com esta intenção que o CSFX investiu na formação
de seu corpo docente, com o objetivo de proporcionar
todas essas ferramentas à equipe formadora de jovens e
adultos. Ao todo, 132 colaboradores foram capacitados em
9 encontros, presenciais e a distância, com carga horária
total de 44 horas, abrangendo temas como Técnicas de
Comunicação para Docentes, com material didático “Kit –
Método Heutagógico” de aperfeiçoamento de docentes,
envolvendo apostila, CDs e DVDs e videoaulas.

15 facilitadores capacitados

+117 colaboradores
formados

(Professores, pedagogas,
orientadoras e coordenadoras
da Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino
Fundamental II, Ensino Médio e
CSFX Técnico)
Investimento: R$ 126.111,09

CSFX INTEGRAL
O CSFX Integral possibilita ao aluno ser o condutor do
próprio saber, estimulando-o para o autodidatismo e o
desenvolvimento de uma consciência crítica. Visa criar rotina
de estudo, proporcionar momentos de lazer e cultura,
trabalhar com o estudo de outra língua, incentivar a prática
de esporte e da música, fazer visitas culturais, trabalhar com
projetos que contribuam para a formação de valores, tendo
como suporte os quatro pilares da educação: aprender a ser,
aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver.

83 alunos
matriculados
em 2016
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Os alunos são divididos por faixa etária, de 2 a 14 anos,
respeitando as necessidades e atividades específicas para
cada idade, e ainda têm a opção de cursar em três ou cinco
dias na semana. O programa de atividades, baseado nos
princípios de convivência social, com situações do cotidiano,
tem como objetivos:
• Oferecer um espaço com infraestrutura e segurança
adequadas para a extensão do tempo de permanência
do aluno na escola, visando atender às necessidades das
famílias modernas;
• Realizar o acompanhamento das atividades curriculares
(tarefas, trabalhos, atividades de fixação) por monitores
e/ou professores especializados, tendo em vista o
desenvolvimento da autonomia infantojuvenil.
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ESCOLA DE LÍNGUAS
O Colégio São Francisco Xavier, referência na educação
e ensino de crianças, jovens e adultos, tem o objetivo
de se tornar um Centro de Ensino de Língua Inglesa, de
prática moderna e diferenciada. Usando o tradicional
segredo: dedicação. A metodologia trabalha com as quatro
habilidades: audição, escrita, leitura e compreensão oral,
sendo a comunicação o foco principal.
Métodos de ensino:
• Comunicativo: expressão oral como foco principal.
• Estrutural: o ensino da gramática é imprescindível.
• Funcional: as funções do dia a dia são um dos canais para
a aquisição da língua.
• Holístico/humanístico: o aluno como ser único que é,
respeitado no seu passo, nos seus sentimentos, emoções e
no seu ritmo de aprendizagem.

135 alunos
matriculados

ESCOLA DE ESPORTES
O Colégio São Francisco Xavier também é uma referência
no binômio educação e esporte, porque compreende o
ensino como formação integral do ser humano. Judô,
dança/balé, futsal e futebol society compõem as atividades
físicas e recreativas do Projeto Escola de Esportes. 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.

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
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 investe nas Olimpíadas Científicas como
instrumento capaz de consolidar a aprendizagem, estimular
os alunos a descobrirem mais sobre ciências e as tecnologias.
São aulas diferenciadas por níveis de aprofundamento que
estimulam maior autonomia, raciocínio lógico, elaboração do
sistema formal do pensamento, além de incentivar o trabalho
em equipe. Além de desafiadoras, as Olimpíadas Científicas
ainda identificam eventuais talentos e incentivam seus
ingressos nas pesquisas tecnológicas.
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Olimpíada Brasileira de
Astronomia

6 medalhas de ouro
10 medalhas de prata
16 medalhas de bronze

Fase única

Olimpíada Brasileira de
Matemática

Classificados para a 2ª fase:
6º e 7º EF – 9 alunos
8º EF – 4 alunos
1ª EM – 6 alunos
2ª EM – 3 alunos
3ª EM – 4 alunos

Observação:
Os alunos estão classificados
automaticamente para a
Olimpíada Mineira

Olimpíada de Robótica

Classificados: 12 alunos para a 2ª fase
4 medalhistas – Bronze Nacional
12 – Mérito Estadual

Olimpíada Brasileira de
Física

Classificados para 2ª fase: 39 alunos, sendo:
9º EF – 10 alunos
1ª EM – 12 alunos
2ª EM – 9 alunos
3ª EM – 8 alunos
Classificados para 3ª fase (Final): 4 alunos

Olimpíada Interna de
Inglês

Classificados para 2ª fase:
6º e 7º EF – 25 alunos
8º e 9º EF – 22 alunos
1ª à 3ª EM – 11 alunos

Olimpíada Canguru

6º e 7º EF – todos
Finalistas: 7 alunos
1 medalha de ouro
3 medalhas de prata
3 medalhas de bronze

Olimpíada Brasileira de
Biologia

Participamos apenas da 1ª fase com 24 alunos, todos
classificados para a 2ª fase. Não houve medalhistas

Olimpíada Mineira de
Química

Classificados para a 2ª fase:
1ª EM – 7 alunos
2ª EM – 5 alunos

Olimpíada de Química
Júnior

25 alunos classificados

Olimpíada Poliedro

Classificados para 2ª fase:
19 alunos do Ensino Médio
2 Menções Honrosas

Olimpíada Brasileira de
História

Participação: 29 equipes na 2ª fase
Finalistas: 3 equipes
Vitoriosa: 1 equipe com medalha de prata

Mostra Brasileira de
Foguetes

Participação de alunos
Finalistas: 3 alunos
Troféu de participação por destaque

Observação:
Realização em fase única
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DESATANDO NÓS E FAZENDO LAÇOS

ENEM 1500

O CSFX tem conhecimento dos desafios da Educação no
mundo atual. Tem consciência de que sua missão contínua
de ensinar o conhecimento humanístico precisa estar
baseada em valores civilizatórios que formam cidadãos
comprometidos com a solidariedade e com a justiça social.
Por isso, criou o projeto “Desatando Nós e Fazendo Laços –
Escola e família caminhando juntos”. Em seu primeiro ciclo,
o projeto reuniu pais, familiares e alunos em palestras no
Teatro Zélia Olguin sobre os seguintes temas:

O treinamento Enem 1500 é uma estratégia de ensino
intensivo para os alunos, realizado durante os cinco meses
que antecedem a prova. Ao responder às mais de 1.500
questões, de todas as áreas do conhecimento, os estudantes
têm a oportunidade de assimilar os enunciados, revisar
os conteúdos, se condicionar para a longa duração das
provas e adquirir a habilidade de apresentar várias soluções
para o mesmo problema, uma vez que um conteúdo pode
aparecer em diversos formatos e em questões diferentes. O
curso é realizado com material específico elaborado pelos
professores, a partir das provas de exames anteriores.

• Conserto para a Juventude;
• O leitor, a leitura e o acesso à informação no contexto
digital;
• Bullying e a adolescência pós-moderna;
• Ensinar no caminho para aprender por onde caminhar;
• “Antes que eles cresçam!” - A relação família e escola na
formação dos líderes do século XXI.

ENEM 2015/2016
Mais uma vez, o Colégio São Francisco Xavier conquistou
a posição de destaque regional com o 2º lugar do Vale
do Aço no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A
posição deve-se aos critérios do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais (INEP), órgão oficial do Ministério da
Educação que avaliou os 30 melhores alunos e o tempo de
permanência na escola.
Para se ter uma ideia da eficiência do CSFX, o índice de
permanência ultrapassa a marca de 80% dos estudantes. O
desempenho dos alunos pode ser classificado como muito
bom e excelente em todas as disciplinas, principalmente,
nas áreas de Linguagens e de Ciências Humanas. Nessas
matérias, o CSFX alcançou o primeiro lugar em toda a região.

Aprovações em vestibular
Dos 176 alunos matriculados na 3ª Série do Ensino Médio em
2015, 65,1% foram aprovados em universidades públicas. Os
resultados externos de aprovação em vestibulares sinalizam
uma evolução na curva de aprovação, com um avanço de
4,8%, em relação ao ano anterior, que fechou em 62%,
superando a meta proposta. Para o alcance desse resultado,
destacam-se as seguintes ações implementadas no ano de
2015:
• ampliação da parceria com o Sistema de Ensino Poliedro
para todo o Ensino Médio;
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• realização de Simulado ciclo Enem com a classificação
Nacional;
• serviços do Portal Edros (Balcão de Redação, Olimpíadas
Poliedro, Leia Agora, videoaulas);
• acompanhamento dos resultados obtidos no Enem pelo
professor responsável por área do conhecimento, em um
trabalho de alinhamento para elevar o nível de cobrança
das questões a partir de metas estipuladas;
• Curso Enem 1500 e Curso TQA (ITA, USP, Unicamp, UERJ
e demais universidades que não utilizam o Enem como
critério de seleção de candidatos);
• manutenção da enturmação diferenciada (turmas
com abordagem ITA/IME/USP/Unicamp e turmas com
abordagem Universidades Federais/Enem);
• manutenção de Turma Olímpica, incentivando alunos
dos ensinos Fundamental e Médio a participarem de
olimpíadas, a fim de ampliarem os conhecimentos dos
discentes, assim como a avaliação externa.

2014

62%

aprovados em
universidades públicas

2015

aprovados em
65,1% universidades públicas
Avanço de 4,8%

O Colégio São Francisco Xavier contribuiu
não apenas para minha formação acadêmica,
como também para meu desenvolvimento
pessoal. Aliando esses dois fatores, alcancei
alto desempenho nos vestibulares e conquistei
aprovações em Medicina em Universidades
Federais. O convívio com profissionais e
estudantes de elevada qualidade e desempenho
também foi essencial para expandir minha
cosmovisão, aprimorar meu desempenho
estudantil e, consequentemente, elevar minha
performance nos vestibulares. Além disso,
o apoio acadêmico e emocional de todos os
profissionais do Colégio, assim como as inúmeras
experiências vividas por mim durante 11 anos
na instituição, foram essenciais para que eu
desenvolvesse minhas habilidades, lapidasse
meu comportamento social e atingisse meus
propósitos.
Lucas Leite Chaves Quintela
Formando 2016, aprovado em
Medicina na Universidade Federal da Bahia

AVALIAR +
Ferramenta criada com foco nas áreas de conhecimento, o
Avaliar + conta com avaliações on-line, aplicadas e corrigidas
no Laboratório de Informática. São mais de 5.000 questões
cadastradas, permitindo ao aluno saber qual competência/
habilidade precisa ser mais trabalhada para melhorar
os resultados. O Avaliar + permite ainda, ao professor,
elaborar provas a partir do banco de questões, levando em
consideração o nível, a área do conhecimento e o enfoque
série/turma. Em fase de implantação pela Assessoria
Pedagógica e o setor de Tecnologia da Informação, o
sistema emite relatórios que apresentam o desempenho por
conteúdo e habilidade, desempenho por questão, média
de notas por área, percentual de acertos por questão e por
disciplina, notas por disciplina e percentual de desempenho
por faixa de notas, possibilitando análises variadas sobre o
desempenho geral dos alunos. Esses indicativos orientaram
os encaminhamentos para a melhoria de todo o processo.
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CURSOS TÉCNICOS

PARCERIA PUC MINAS

No Colégio São Francisco Xavier, os Cursos Técnicos são
integrados e preparados para o mercado de trabalho.
Durante o curso, o aluno é habilitado dentro das novas
práticas exigidas pela competitividade, conhecimento
técnico apurado, capacidade de utilizar o senso analítico
e crítico junto aos valores éticos e estar consciente de sua
responsabilidade como um indivíduo diante da sociedade.

Após uma auditoria de cinco dias realizada pelo Ministério
da Educação, que avaliou toda a estrutura e organização,
o CSFX manteve o credenciamento como polo da PUC
Minas para cursos de graduação na modalidade de Ensino
a Distância (EAD). O reconhecimento é atribuído a uma
abrangente atuação na área do ensino, que vai desde a
Educação Infantil aos Cursos de Extensão. Um diferencial
que raríssimas instituições de ensino são capazes de oferecer
em todo o território brasileiro. Em 2016, as parcerias
com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
possibilitaram a renovação de oferta de cursos MBA e Pósgraduação.

Os Cursos Técnicos são oferecidos na Unidade II do CSFX,
onde os alunos têm, à sua disposição, uma equipe de
professores altamente capacitados, além de instalações e
laboratórios equipados com aparelhos de última geração.
Cursos oferecidos pelo CSFX Técnico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermagem
Análises Clínicas
Informática
Administração
Segurança do Trabalho
Mecânica
Edificações
Estética

CURSO

ALUNOS

Direito do Trabalho

36

Enfermagem em UTI

15

Engenharia de Estruturas

50

Gerenciamento de Projetos

74

Gestão de Negócios

31

Gestão Empresarial

12

Gestão Fiscal e Tributária

15

MBA em Gestão Estratégica de
Negócios

14

AVALIAÇÕES E MELHORIAS (G4.13)
Resultado de uma análise feita pelos estudantes, pais, professores e colaboradores, a Avaliação
360º mostra o CSFX em diferentes ângulos. Trata-se de uma oportunidade para que o Colégio se
enxergue por meio de múltiplas perspectivas, já que todos os participantes da pesquisa puderam se
posicionar e opinar a respeito dos mais diversos temas.
Com os resultados em mão, é possível, a partir da avaliação, aprimorar a qualidade do ensino,
estabelecendo novas metas e criando planos de ação por meio de feedback. Em 2016, foram
avaliados vários itens da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio. Entre
eles, as instalações físicas, as atividades de formação, a comunicação, os recursos didáticos e os
laboratórios do Colégio.

ANO

ALUNOS

PAIS

Média Geral 2015

88,6%

90,8%

90,6%

92,4%

Média Geral 2016

89,1%

93%

90,1%

93,1%

Próximos passos:
• Elaborar Plano de Ação Corretiva para os resultados que
estão abaixo de 93% (específico por setor - Geplanes).
• Manter as ações de melhoria contínua para todos os
setores que obtiveram bons resultados.
• Desenvolver cada colaborador para ser a voz do cliente
dentro da escola.
• Estar atento aos sinais demonstrados pelos clientes.
• Cuidar do cliente interno (colaborador).
• Ser proativo, não esperar a reclamação chegar.
• Meta 2017: superar os resultados obtidos em 2016.
Para manter o padrão de qualidade na educação, a Fundação
São Francisco Xavier não mediu esforços para continuar
investindo no Colégio. Nesta unidade, 2016 também foi um
ano de melhorias e ampliações de serviços e espaços físicos.
Destaques para:
• Reforma da Recepção e Secretaria Escolar.
• Revitalização do espaço de recreação da Educação Infantil
e Ensino Fundamental I – Novo parque de eucalipto.
• Construção da rampa para acessibilidade à Quadra Ala C.
• Cobertura da Quadra da Ala C.
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RESULTADO
SEM SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS

RESULTADO
DOS SETORES

• Melhorias no trânsito próximo ao CSFX (construção de
passagem elevada e sinalização).
• Aquisição de mesas de pingue-pongue e totó para uso dos
alunos durante o recreio.
• Substituição das lâmpadas do campo de futebol, com
novo quadro de distribuição de energia e reforma das
traves de futebol.
• Implantação de novo campo de futebol.
• Reforma dos banheiros, incluindo o atendimento à
acessibilidade.
• Ampliação dos Laboratórios de Informática (Ensino Regular
e Cursos Técnicos).
• Ampliação do Laboratório de Mecânica - Cursos Técnicos:
recebimento de tornos.
• Aquisição de hardware, softwares e equipamentos para
suportar os projetos de Tecnologia Educacional do CSFX.
• Reforma do piso da Praça Manuel Madruga.
• Instalação de ar-condicionado nas salas de aula do CSFX
Técnico.
• Implantação de rede Wi-Fi para a Unidade I do CSFX (Alas
A e B).
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CAMPANHA SEMANA DO MEIO AMBIENTE
INICIATIVAS 2017 (G4.13)
Além da Coleta Seletiva, outra importante iniciativa para
a preservação do meio ambiente foi o movimento de
conscientização de pais, colaboradores e toda a comunidade
durante a Semana Nacional do Meio Ambiente. Na
oportunidade, os alunos distribuíram sacolas de lixo para
carros, visando diminuir os impactos ambientais do descarte
incorreto nas ruas.
Outras ações sociais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partilha de Páscoa
Campanha do Agasalho da FSFX
Festa Junina Solidária
Circuito Vale do Aço de Judô
Feira Técnica do CSFX Técnico
Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Corrida Viva+Ipatinga (Usiminas)
Campanha de Higienização das Mãos
Grupo de Orientação aos Pais
Expo Usipa
Projeto Cidadania (Shopping Vale do Aço)
Outubro Rosa
Novembro Azul
Festa da Família
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Sipat)
• Projeto Jovens Lideranças do Bem
• Coleta Seletiva (destinação dos resíduos para instituição
sem fins lucrativos: Amavale)

COLETA SELETIVA CSFX
Educação ecológica é parte fundamental para a formação cidadã. Por isso, o CSFX criou o Projeto Coleta
Seletiva. A iniciativa 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). Em 2016, foram destinadas mais de 1,7
tonelada de resíduos para a instituição.

2014

2015

Criação do Berçário:
Nova Unidade do CSFX no Bairro Cariru
Em fase de elaboração de projeto arquitetônico
para reforma do prédio do Colégio Leonardo da
Vinci
Curso Técnico em Itabira: um projeto em
sinergia com o Hospital Municipal Carlos
Chagas/FSFX, para atendimento às demandas
das áreas de Enfermagem e Análises Clínicas
Educação de Jovens e Adultos:
Colaboradores da FSFX
Escola Bilíngue: International Schools
Projeto inovador que iniciará com uma série da
Educação Infantil

2016

Destinação
Quantidade

Valor

Quantidade

Valor

Quantidade Valor

Vital (Aterro
Sanitário)

40,67
toneladas

R$ 14.722,22

36,13
toneladas

R$ 14.332,35

33,09
toneladas

R$13.890,69

Translouzada
(Entulhos de
obras)

74
caçambas

R$ 8.800,00

62
caçambas

R$ 7.440,00

43
caçambas

R$5.160,00

Total
Resíduo por
pessoa CSFX/
ano (alunos +
colaboradores)

R$23.522,22
17,49 kg
por pessoa

148 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

R$ 21.772,35
16,18 kg
por pessoa

R$19.050,69
15,14 kg
por pessoa
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7.5

Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e
Meio Ambiente
CRESCER PARA SE CONSOLIDAR
A cada ano, a Fundação São Francisco Xavier se
realiza em entregar para clientes e colaboradores
conquistas expressivas nas áreas de saúde e segurança.
Isso mostra o quão importantes têm sido sua revisão
estratégica, os investimentos em qualificação e em
novos serviços e a busca por novas oportunidades. O
Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente FSFX é a concretização desse
trabalho, com uma atuação presente cada vez mais em
diversos estados do país.

150 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

151

O cuidado com a saúde e a vida das pessoas e das empresas
onde atua é um dos objetivos estratégicos da instituição
para manter-se no caminho do desenvolvimento e da
sustentabilidade. Com o Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, a FSFX presta serviços
especializados nessas áreas para empresas em diferentes
regiões do país, além de desenvolver práticas seguras e de
promoção da saúde e bem-estar aos colaboradores próprios
de todas as unidades de negócio da instituição.
Oferecendo ao mercado serviços de qualidade e com rapidez,
o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e
Meio Ambiente FSFX é resultado do esforço da Fundação
em atender tanto a Usiminas quanto a diversas empresas
clientes, cada vez mais e melhor. Nos últimos cinco anos,
esse trabalho ganhou ainda um reforço de peso, com a
criação da Unidade de Saúde Ocupacional FSFX, no bairro
Bom Retiro, em Ipatinga.
Somando os números do Vale do Aço aos das demais
localidades onde o Serviço da FSFX atua, são mais de 102
mil vidas, entre empregados de contratadas da Usiminas e
empresas externas. No total, a Fundação hoje conta com 174
empresas clientes nessa área de atuação.

Presente em
14 cidades de 5 estados
Mais de 102 mil vidas atendidas
de 174 empresas clientes em todo
o país
Crescimento de 45,2%
em relação ao ano de 2014
Indicadores de atendimento
NÚMERO DE VIDAS

2015

2016

Ipatinga

5.188

5.091

Cubatão

1.292

1.013

Vale do Aço

49.155

55.860

Demais localidades

28.439

40.453

Total

84.074

102.417

EXPANSÃO NO VALE DO AÇO (G4.13)
Desde 2012, a Unidade de Saúde Ocupacional FSFX
oferece serviços especializados em segurança, saúde e
higiene ocupacional para empresas dos mais diversos
portes e segmentos de mercado. No último ano, passou
por reformas e expansão, ganhando novos consultórios
médicos, salas exclusivas para exames, como de acuidade
visual, audiometria, espirometria, eletroencefalograma,
eletrocardiograma, entre outros; novo e maior posto de
coleta de sangue, atendendo a três vezes mais clientes; salas
administrativas e de reuniões.
Investimentos também foram realizados em ações de
comunicação, como campanhas e o lançamento de um novo
site com informações completas e a opção de agendamento
on-line, aproximando a instituição de potenciais clientes.
Outra iniciativa foi a implantação do pós-venda nos serviços
de Segurança e Saúde Ocupacional. As mudanças oferecem
mais conforto, comodidade e agilidade aos clientes. Quando
foi inaugurada, a Unidade tinha capacidade para realizar
cerca de 2 mil atendimentos/mês. Hoje, quatro anos depois,
esse número triplicou, saltando para 7 mil atendimentos/
mês, entre exames e consultas. Com uma equipe formada
por médicos, fonoaudióloga, técnicos em enfermagem, de
patologia e de segurança do trabalho, além de colaboradores
administrativos, a Unidade atende hoje mais de 55 mil vidas
no Vale do Aço e 194 empresas clientes.
Também conta com um Centro de Treinamentos, onde
são realizados cursos sobre Normas Regulamentadoras,
prevenção e proteção de acidentes, combate a incêndios,
primeiros socorros e vários outros. De modo geral, um

A instituição mostra que está preparada
para receber todas as empresas e fazer a
diferença nesses serviços. A Vale, antes
de a Fundação inaugurar a Unidade de
Saúde Ocupacional, precisava mandar seus
empregados contratados para três, quatro
clínicas diferentes para fazerem exames de
fonoaudiologia, cardiologia, entre outros, o
que demandava tempo e elevava os custos
com deslocamento. Hoje, em poucas horas,
fazemos tudo em um só lugar, com mais
confiança e ainda maior rapidez na entrega
dos resultados dos exames.
Jadson Pereira Dias,
médico coordenador da Vale Ferrovia
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serviço de saúde e segurança com alta qualidade, alinhado
às estratégias de cada cliente, fundamental para colaborar
para o alcance das metas de produtividade, gerenciar o
absenteísmo médico e outros afastamentos e garantir o
cumprimento de todas as obrigações legais.

Serviços

Consultas médicas
Gestão de vacinação
Realização de avaliações
ambientais dos agentes químicos,
físicos e biológicos
Atendimento pré-hospitalar
com resgate adaptado para
mineradoras, disponível 24h
Levantamento e correção de
situações de riscos ergonômicos
Exames ocupacionais
complementares
Exames psicológicos
Elaboração de documentação legal
Centro de treinamento
Higiene ocupacional
Segurança do trabalho
Controle, gestão e convocação
do funcionário para realização
do periódico
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NOVOS MERCADOS (G4.13)
Em 2016, a fábrica da Fiat em Betim se juntou à cartela de clientes da Unidade. São 23 mil vidas
atendidas nos serviços de saúde ocupacional, urgência e emergência pelos próximos quatro anos. A
celebração da parceria demonstra o reconhecimento estadual e nacional dos serviços da instituição
nessa área, por se tratar de uma empresa multinacional de grande porte.
Além disso, a FSFX está presente em diversas outras cidades do país, atendendo a importantes
empresas, tais como:

Mais de 10 mil
vidas

NOVOS CONTRATOS (G4.13)
A Fundação reforçou sua parceria com a sua instituidora e
principal cliente, ao fechar novos contratos com a Usiminas
Mecânica para realização de levantamento ambiental por
quatro anos, atuando na emissão de Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) e na realização de laudos de ergonomia.
Em Cubatão, a Unidade de Saúde Ocupacional FSFX
que fica dentro da usina está realizando atendimento de
higiene ocupacional para empresas prestadoras de serviço
da Usiminas. No total, são 28 empresas com um efetivo
de 1.050 empregados. Em julho, foi iniciada em Ipatinga a
prestação de serviços de Bombeiro Civil, atendendo a 12.500
vidas, e, em novembro, em Cubatão, atendendo a 3.000
vidas.

Com a inclusão dos atendimentos ligados à Ergonomia,
tendo em vista as exigências da legislação (NR 17) e do
eSocial, cresceram também os serviços de consultoria nessa
área. Trata-se de uma série de atividades de avaliação e
intervenções, que oferecem ao cliente um relatório detalhado
com análise, sugestões de adequações e acompanhamento
das mudanças no posto de trabalho, para a melhoria e
o bem-estar dos colaboradores. Já são clientes Usiminas
Mecânica, Consul, Bemisa, Vandaime, Simpress e Grupo
Magnus.
De modo geral, a Fundação São Francisco Xavier expandiu
o números de contratos nessas áreas em 2016 de forma
expressiva. Foram conquistados 51 novos clientes e realizados
63 novos contratos, um crescimento de 36% se comparado
ao ano anterior.

Saúde Ocupacional

Cercal Alimentos, White Martins, Usipa, Apae
Ipatinga, Info Design, Rede Veraneio e MVC
Transportes

Higiene Ocupacional

Vale, Muniz Indústria, Aperam Serviços, Delta
Engenharia, Usiminas Mecânica, Shopping Vale
do Aço, Consul e GNV Mecânica

Evolução

2015

2016

Contratos

174

237

Empresas

123

174
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150 vidas

23.000 vidas

4.794 vidas

900 vidas
550 vidas
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SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE USIMINAS
O 1º Workshop de Saúde Ocupacional, encontro que
reuniu gestores de Saúde Ocupacional, Recursos Humanos e
Segurança da Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier,
formalizou a transferência das atividades corporativas de
saúde da Usiminas para a Fundação São Francisco Xavier e
ainda marcou o lançamento do Sistema Integrado de Saúde
Usiminas (SISU). A gestão centralizada na FSFX faz parte da
nova estrutura organizacional divulgada recentemente, que
busca adequar a empresa à nova realidade e trazer mais
agilidade para as decisões.
Com foco na proteção à vida do trabalhador, o SISU é
um amplo programa corporativo de saúde, com ações
que objetivam alinhar projetos de saúde ocupacional, de
assistência médica, de assistência social e de promoção
da saúde e prevenção de doenças. Assim, os serviços de
saúde ocupacional das empresas Usiminas, atuando de
forma integrada com as unidades da FSFX, garantem ampla
sinergia, zelando pela qualidade e otimizando recursos.
Um ponto central na estruturação do Sistema Integrado
foi a criação do Grupo Técnico da Saúde, formado pelos
coordenadores do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) da Usina de Ipatinga, Usiminas
Mecânica, Usina de Cubatão, Mineração Usiminas, Soluções
Usiminas e FSFX, com responsabilidades distribuídas
entre todos. Outro aspecto de extrema relevância no
funcionamento do SISU é a permanente conexão das ações
de saúde com as de segurança.
O programa inclui o monitoramento mensal dos avanços e
uma agenda anual de compromissos, compreendida pelas
campanhas educativas, de vacinação, auditorias, fiscalizações,
entre outros.

SATISFAÇÃO DA UNIDADE NA USIMINAS
METAS E INDICADORES DO SISU
• Avançar com a implantação e consolidação
tecnológica (com o sistema EH&S)
• Dar continuidade ao projeto de Ergonomia
• Integrar os processos e padronizar condutas
no grupo (Gestão de Afastamentos)
• Racionalizar os recursos
• Reduzir o absenteísmo médico
• Favorecer a política de inclusão de Pessoas
com Deficiência/Reabilitados

Em 2016, o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente FSFX realizou uma
pesquisa com gestores para mensurar o retorno das atividades prestadas à Usiminas e às suas empresas
prestadoras de serviços. Foram avaliados itens como atuação e postura dos profissionais na área,
cumprimento de prazos e metas, qualidade dos atendimentos prestados, entre outros, tanto na área de
Segurança quanto de Saúde Ocupacional.

Segurança - Usiminas

100%

100%

100%

100%

100%
87%

79%
57%

Nosso objetivo é melhorar o estado de saúde
e qualidade de vida do trabalhador, por
meio de ações de prevenção de doenças,
mitigação de riscos relacionados ao ambiente
físico e condições de trabalho, favorecendo
a produtividade e sustentabilidade da
empresa. Enfim, queremos que a Usiminas seja
reconhecida nacionalmente por desenvolver e

Acessibilidade,
cordialidade
quando
requisitados

Atuação
e postura
na àrea

Comunicação
em área

Pontualidade
Contribuição
e cumprimento para
de prazos
cumprimento
de metas

Quantidade
de profissional
na área

Presença
em área

Satisfação
geral

Segurança - Empresas contratadas

94%

89%

89%
78%

implantar as melhores práticas em saúde.

75%

75%

70%

78%

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da FSFX

Acessibilidade,
cordialidade
quando
requisitados

Atuação
e postura
na àrea

Pontualidade
e cumprimento
de prazos

Contribuição
para
cumprimento
de metas

Comunicação
em área

Presença
em área

Quantidade
de profissional
na área

Satisfação
geral

Saúde Ocupacional - Empresas contratadas

100%

94%

94%

94%

94%

85%
65%

Habilidade
profissional da
fonoaudióloga
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Acessibilidade,
cordialidade
quando
requisitados

Cordialidade
no atendimento

Habilidade
profissional
do médico

Habilidade
profissional da
enfermagem

Tempo de
espera
atendimento

Satisfação
geral
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NOVO SISTEMA DE GESTÃO

BOMBEIRO CIVIL FSFX

A Fundação, juntamente com a Usiminas, adquiriu um novo
sistema de gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, o
EH&S (sigla em inglês para Environment, Health and Safety
Management), em substituição ao sistema SD 2000. A
mudança tem como objetivo, a partir da geração de fontes
de informações fidedignas, gerenciar a Higiene Industrial
e preservar a saúde e a integridade dos empregados,
atendendo aos requisitos legais e às referências técnicas para
antecipar, reconhecer, avaliar e estabelecer ações de controle
de riscos ocupacionais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho.

Nem todo mundo sabe, mas a Fundação São Francisco Xavier
possui um diferencial importante na prestação de serviços de
saúde e segurança, tanto para suas unidades quanto para
empresas do mercado. Trata-se do já estruturado Serviço de
Bombeiro Civil FSFX, que está sempre pronto para capacitar
e adequar a instituição às legislações vigentes, preservando a
vida de colaboradores e clientes.

O novo sistema é um módulo de gestão do sistema SAP, já
utilizado na instituição e nas empresas Usiminas. Com ele,
é possível ainda proporcionar uma melhor integração de
dados entre as equipes de Recursos Humanos, Segurança
do Trabalho e Saúde Ocupacional, realizando a interface
diretamente com o site do e-Social (projeto do governo
federal que vai unificar o envio de informações pelo
empregador em relação aos seus empregados). Em 2014
foi iniciada a fase de especificações técnicas; em 2016 o
projeto EH&S teve sua fase operacional intensificada com
abastecimento por meio de planilhas de cargas e testes de
funcionalidade do sistema, para implantação em janeiro de
2017.

No último ano, a Fundação, por meio da Superintendência
de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente, investiu ainda mais nessa área e assumiu novas
tarefas, contratando e capacitando mais bombeiros civis,
em atendimento à Lei Federal 11.901, que regulamenta
a profissão de bombeiro no Brasil, e à Lei Municipal
3.368/2015, que estabelece a contratação desses
profissionais para locais com grande fluxo de pessoal, como o
próprio Hospital.
O foco está na disseminação de uma cultura prevencionista
de segurança para a Fundação e para outras empresas
do mercado que precisarem desses serviços. O diferencial
da FSFX hoje é a prevenção contínua 24 horas, nunca
deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. Para
se ter uma dimensão desse trabalho, a cada ciclo de dois
meses são realizados 155 simulados de incêndio, em média,
contemplando cerca de 1.700 colaboradores treinados.
Eles ainda são avaliados em todas as situações que podem
acontecer durante o período de incêndio, a fim de salvar
o maior número de vidas. Essa atuação correta e imediata
evita que um incêndio se torne uma tragédia de proporções
maiores.

Principais ações desenvolvidas:
• Atuação direta na prevenção e combate a
sinistros e a desastres naturais
• Atendimentos de urgência e emergência
(primeiros socorros)
• Realização de simulados de incêndio, de
resgate em espaço confinado e em altura
• Treinamentos para formação e reciclagem de
brigadistas
• 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
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TRABALHO COM QUALIDADE DE VIDA

SIMULADOS COM AS EQUIPES
A FSFX investe em treinamentos e em simulados, que
permitem mensurar o tempo, a atuação dos colaboradores
e a estrutura das unidades, dentro do chamado Plano de
Resposta à Emergência Contra Incêndio. Para isso, além de
manter uma equipe de profissionais bombeiros em ronda 24
horas para identificar possíveis riscos e realizar inspeções nos
equipamentos de segurança, constantemente são realizados
exercícios de simulado de incêndio e evacuação de pessoal
nas unidades do Hospital.
A efetividade do treinamento e a participação dos
colaboradores dos setores são analisadas pelo Setor de
Bombeiros. Os simulados de incêndio e evacuação realizados
nas unidades do Hospital Márcio Cunha têm como objetivo
testar recursos, como equipamentos de combate a incêndio,
e a preparação das pessoas envolvidas, avaliando como
elas agiriam em uma situação real. Os colaboradores da
assistência passam por quatro simulados por ano, e os
colaboradores administrativos fazem no mínimo um. As
atividades reforçam o compromisso com a NIAHO/DIAS,
a certificação internacional de segurança assistencial e de
infraestrutura conquistada pela instituição para o Hospital
Márcio Cunha desde 2014.

2 exercícios realizados,
com a participação de
150 colaboradores

A qualidade dos serviços prestados por uma empresa é
reflexo do bem-estar dos colaboradores. Os programas
implantados pela Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX trazem essa filosofia,
ao integrar o trabalho de Educação Física, Ergonomia e
Psicologia ao dia a dia de nossas equipes. Em seu primeiro
ano, o programa colheu bons resultados, como a melhora
no nível de satisfação e motivação dos colaboradores,
diminuição do número de afastamentos por problemas
psicológicos e osteomusculares e redução do sedentarismo.
Os projetos ”Escutar“, ”Atividade Física e Qualidade de Vida“
e as atividades de Ergonomia são seus desdobramentos.
O colaborador é avaliado em diversos momentos: exames
periódicos, entrega de licenças médicas, demanda
espontânea ou demanda do gestor, que, por estar próximo
ao colaborador, pode ver a necessidade desse atendimento.
No projeto ”Escutar“, com atuação do psicólogo, é possível
avaliar a condição do colaborador, se o tratamento está
sendo realizado e fazer os devidos encaminhamentos.
Também é realizado um trabalho preventivo sempre que
os colaboradores procuram ou são encaminhados por seus
gestores quando necessário. Este trabalho pode ser individual
ou em grupo, dependendo da demanda.
O ergonomista também trabalha promovendo a qualidade
de vida nos locais de trabalho, priorizando os que têm maior
incidência de licenças médicas. Na Gerência de Nutrição,
por exemplo, com base nos relatos dos colaboradores,
foram feitas análise ergonômica e a adequação da altura das
bancadas, o que diminuiu a inclinação da coluna vertebral
dos colaboradores, melhorando a execução da atividade.
O setor de Marcação de Consultas recebeu treinamento e
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CAMPANHA DE PERFUROCORTANTES

Durante um momento muito difícil que estava
vivendo no meu trabalho, busquei ajuda
psicológica na Saúde Ocupacional. Com o
apoio e após algumas sessões já me senti
reanimada. Hoje consigo enxergar as coisas
com outros olhos e estou feliz, tanto com meu
trabalho como em minha vida pessoal. Nesta

Com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes de
trabalho relacionados às atividades com exposição das mãos,
como manutenção, cozinha, odontologia e serviços de saúde
hospitalar, a equipe de Segurança da Fundação São Francisco
Xavier promoveu a campanha de Prevenção contra Acidentes
com as Mãos. As ações educativas e de conscientização
foram realizadas no Colégio São Francisco Xavier, na Unidade
de Saúde Ocupacional, no Centro de Odontologia Integrada
(COI), na Unidade de Oncologia, nas Unidades I e II do
Hospital Márcio Cunha (HMC) e ainda nos Serviços Médicos
de Cubatão, Santos e Belo Horizonte e na Fábrica da Fiat, em
Betim.

fase que vivo, essa ajuda foi imprescindível.
Ducinéia Ferreira Antunes Silva
Técnica de Enfermagem do CME

orientação postural para utilização dos computadores e,
ainda, foi implantado o revezamento de atividades.
Todas essas ações evitam dores na coluna, nos braços e
pernas, além de prevenir acidentes e doenças específicas
para cada atividade. Além de atuar nos setores com
maior necessidade, o programa capacita supervisores para
reconhecer e monitorar riscos ergonômicos e orientar sobre a
postura adequada para o trabalho das equipes.
A importância da prática de atividades físicas é uma das
ações ressaltadas pelo programa Atividade Física e Qualidade
de Vida, por meio dos acompanhamentos da educadora
física. Semanalmente, ela leva a ginástica laboral a diversos
setores, com alongamento, relaxamento e dinâmicas
em grupo, e não deixa ninguém parado. Os exercícios
previnem sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade,
aliviam dores musculares, trabalham a reeducação postural
e aumentam o ânimo. Também influenciam na saúde ao
previnir que ocorram lesões e doenças osteomusculares. A
integração entre Psicologia, Educação Física e Ergonomia
deu início aos treinamentos sobre a Gestão do Bem-Estar no
Trabalho, momento no qual essas áreas se unem, falando
sobre aspectos psicológicos e emocionais, inteligência
emocional, autoestima, resiliência, estresse e relacionamento
interpessoal, alimentação, atividades físicas, hobbies,
cuidados com a execução de tarefas no trabalho e no dia a
dia fora da empresa.

Atividade Física e
Qualidade de Vida
Redução 9,66% dos dias
perdidos de 2015/2016
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DISPOSITIVO DE SEGURANÇA “SACA-AGULHA”
Prática desenvolvida por colaboradores da Segurança, do
COI e da Manutenção Eletromecânica, o dispositivo de
segurança “Saca-Agulha” foi realizado com o objetivo de
reduzir o número de acidentes relacionados à retirada de
agulha da seringa carpule, utilizada para aplicar anestesia
em procedimentos odontológicos. Anteriormente utilizava-se
uma pinça para retirada desta agulha, o que gerou alguns
acidentes neste procedimento.

Tendo como base o slogan “A Prevenção é a Melhor
Atitude” e “Seu lixo pode ferir”, a campanha sensibilizou
profissionais da manutenção, da cozinha, médicos,
secretárias, colaboradores da enfermagem e da odontologia.
Estima-se que, a cada ano, aconteçam 385 mil acidentes com
materiais perfurocortantes entre os profissionais de saúde no
Brasil. O principal risco destas ocorrências é a transmissão de
doenças por via sanguínea, como as hepatites B, C e o vírus
da Aids.

Blitz de segurança
Acidentes ocorridos na atividade de retirada da agulha anestésica

2,5
2
1,5
1
0,5

Devido a esse problema, a sinergia entre os profissionais
das três equipes culminou na criação de um dispositivo que
eliminasse tal risco. Utilizando material reaproveitado de
sucata metálica que seria descartado, foram confeccionados
alguns modelos e colocados em teste pelos colaboradores
do COI. Os relatos e as considerações para melhoria
do dispositivo levaram ao modelo final, que atende
aos requisitos propostos. O dispositivo final foi, então,
fabricado com os mesmos materiais e distribuído a todos os
consultórios odontológicos da FSFX. Com um botão a ser
pressionado, ele é capaz de soltar a agulha dentro da caixa
coletora de perfurocortante, sem causar risco ao usuário,
além de ter uma aba de proteção que protege a mão, num
eventual descuido do colaborador. Desde a implantação
dessa prática, não houve casos de acidentes relacionados à
atividade de retirada de agulha anestésica da seringa carpule.

0
2012

2013

2014

2015

2016

Periodicamente, equipes de Segurança do
Trabalho da FSFX realizam em diversas áreas
blitz de segurança comportamental, verificando
entre os colaboradores o uso correto dos
equipamentos de proteção individual (EPIs).
As abordagens inesperadas disseminam a
conscientização da cultura de segurança na
instituição e reforçam o compromisso de todos
na prevenção de acidentes. A qualidade desse
trabalho reflete nos números dos indicadores
coletados, com base em diversos avaliados sobre
o entendimento e uso correto dos EPIs.

32

21

2015
2016

Não conformidades
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA
No Dia Mundial da Água, a equipe de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da FSFX realizou
ações educativas em diversos setores. Os colaboradores foram informados sobre o uso consciente
da água e tiveram acesso a curiosidades referentes ao maior bem natural da humanidade. O Dia
Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de criar
um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas sobre o uso
sustentável dos recursos hídricos no planeta.
Indicadores e produtividade
O Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX fechou 2016
com números que demonstram a evolução da qualidade dos trabalhos da unidade nos últimos dois
anos.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Para a Fundação São Francisco Xavier, ser consciente no
presente é planejar o futuro. Por isso, na semana que
antecede o Dia Mundial do Meio Ambiente, além de reforçar
programas sustentáveis já implantados, a instituição realizou
uma programação especial para os colaboradores, com foco
na mudança de hábitos e para o descarte consciente de
resíduos e materiais.
Em parceria com a empresa Ecovale, a instituição
disponibilizou na área interna da Unidade I do Hospital
Márcio Cunha um ponto para coleta de lixo eletrônico.
Em uma caixa de coleta foram depositados aparelhos e
equipamentos que estavam esquecidos em casa, como
celulares, cabos, computadores, mouse, teclado, baterias
e carregadores, entre outros, e que, possivelmente, seriam
jogados fora. Muitas vezes, de maneira incorreta junto ao lixo
comum ou, pior ainda, na rua, em terrenos baldios, rios ou
córregos, gerando riscos de acidentes e degradando o meio
ambiente.
A Semana do Meio Ambiente FSFX contou ainda com a
presença das voluntárias do grupo Se Toque, mostrando e
colocando à venda no HMC I o trabalho artesanal feito na
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Casa de Apoio, como sacolas ecológicas para compras, feitas
a partir do reaproveitamento de banners de eventos doados
pela própria Fundação e outros parceiros. Houve ainda
dinâmicas em setores de todas as unidades, com distribuição
de brindes e de mudas ornamentais para clientes.
Toneladas para o destino certo
O papel socioambiental da Fundação São Francisco
Xavier se aplica com a correta execução do seu Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS),
seguindo as regras dos órgãos ambientais. Assim, é possível
realizar a separação, o descarte correto dos resíduos (seja
para incineração, aterro sanitário ou empresas especializadas)
e ainda incentivar a reciclagem de papéis, plásticos e metais
gerados nas unidades. E isso faz uma diferença enorme:
• 102,74 toneladas: essa é quantidade de materiais
destinados à reciclagem em 2016, deixando de serem
enviados para o aterro sanitário.
• R$ 32 mil: além de poupar a natureza, a destinação
correta de resíduos contribui com o programa Otimizar
para Sustentar, gerando renda e auxiliando nos custos de
manutenção dos serviços.

INDICADORES

2015

2016

Taxa de Frequência CPT (FSFX)

0,76*

0,57*

Taxa de Frequência SPT (FSFX)

5,81*

5,29*

Taxa de Gravidade (FSFX)

6**

34**

Taxa de Frequência CPT Terceiros

0,44*

0,81*

Taxa de Frequência SPT Terceiros

1,70*

1,53*

Taxa de Gravidade Terceiros

80**

136**

Índice de Consecução de Periódicos (FSFX)

100%

99,96%

Índice de Consecução de Periódicos - Terceiros

99,94%

99,82%

Taxa de Abandono do Tabagismo - Programa Inspirar (FSFX)

66%

100%

Dias Perdidos Per Capita (FSFX)

3,62

3,24

Índice de Satisfação do Cliente - Usiminas

98,54%

97,75%

Índice de Satisfação dos Clientes (FSFX)

90,91%

97,79%

Índice de Satisfação na Pesquisa Intersetorial - Cadeia Cliente
Fornecedor (FSFX)

67%

92%

Crescimento da Carteira da Superintendência

84.074

102.417

* Refere-se ao número de acidentes a cada milhão de horas trabalhadas.
** Refere-se à quantidade de dias perdidos para cada acidente ocorrido.
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8

1. RELACIONAMENTO (G4.24; G4.25;
G4.26;G4.27)

(G4.4; G4.9)

Relacionamento
(G4.24 - G4.25 - G4.26 - G4.27)

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
Diálogo. Esse é o ponto inicial para a Fundação São Francisco
Xavier construir pontes sólidas que a unem aos mais
variados públicos e parceiros, por meio de seus valores e
objetivos estratégicos. É a partir desse caminho de abertura
e transparência que a instituição se posiciona para fortalecer
relacionamentos e possibilitar o engajamento em cada uma de
suas ações.
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Principais canais que integram a FSFX aos públicos interessados

Público em Geral

Colaboradores

Poder Público

• 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
• Grupo de Voluntários FSFX

•
•
•
•
•
•
•

• Inserção em programas dos
governos Estadual e Federal, como
Pronon e Pronas
• Visitas e encontros
• Participação em conferências,
fóruns e debates

Projetos Sociais
• Grupo Se Toque
• Apirva (Associação dos Portadores de
Insuficiência Renal do Vale do Aço)
• Adort (Associação dos Doentes Renais
Crônicos)
• Projeto Criança Criar
• Pastoral da Saúde
• Coral FSFX

Associações Parceiras

No relacionamento com os stakeholders em suas áreas
de atuação, a Fundação São Francisco Xavier investe na
confiança e no diálogo. Uma troca que possui diversas vias
para se realizar, seja por meio de suas superintendências
e unidades de negócio ou de forma corporativa, sempre
com um discurso alinhado com a Diretoria Executiva e suas
assessorias. Nesse sentido, a instituição mantém monitorado
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.
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Somam-se a essa estratégia os diversos canais de
comunicação instituídos com seus públicos internos e
externos. Outro importante direcionamento, o apoio e a
participação da FSFX em iniciativas de diversas associações e
institutos, propicia o compartilhamento de boas práticas de
gestão e qualidade nos serviços, incentiva o desenvolvimento
sociocultural e o fortalecimento do setor. Afinal, para a FSFX,
promover o engajamento de seus stakeholders é isto: é estar
pronta para o diálogo, é 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 integradas à
marca FSFX.

• 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)
• GEPRHAS - Grupo de Estudos de
Políticas de Recursos Humanos na
Área da Saúde

Intranet
Informe Fundação
Revista Bem-Estar
Quadros de aviso
Comunicação Gestor em Equipe
Canal Direto do Código de Conduta
Eventos especiais, campanhas
internas e comunicação direta
• Grupo de Voluntários FSFX

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

Imprensa
• Contatos diretos com a Assessoria
de Comunicação
• Releases e notas
• Notícias no site (www.fsfx.com.br)
• Facebook FSFX, Usisaúde e Colégio
• Coletivas de imprensa presenciais
• Entrevistas presenciais e por
audioconferência
• Visita às unidades de negócio

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
• Conselho Consultivo de Clientes
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CAPITAL HUMANO (G4.LA1 - G4.10 - G4.11)
Força de trabalho por tipo de emprego e
gênero (efetivo CLT / sem estagiários)

Total de empregados por tipo de
contrato de trabalho e gênero

INDETERMINADO*: 4.539

Feminino 3.524

PRÓ-LABORE: 387

Masculino 1.015

Masculino 269

CLT: 4.793

DETERMINADO**: 363

Feminino 283

Feminino 118

Masculino 80

Feminino 3.719

Masculino 1.074

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

Total de empregados por região e gênero

ITABIRA: 397

Feminino 299

Masculino 98

IPATINGA: 4.249

Feminino 3.323

Masculino 926

BELO HORIZONTE: 50

Masculino 11

Feminino 39
SÃO PAULO: 206

Feminino 146

Masculino 60

Total: 4.902*
* Considerado efetivo total (incluindo aprendizes, estagiários,
contratos determinados).

Força de trabalho por gênero (com Prólabore e CLT / sem estagiários)*

CONTRATADOS: 5.180

Feminino 3.837

Masculino 1.343

*Somados vínculos de médicos pró-labore
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4.720
colaboradores

cobertos por acordos de
negociação coletiva
(sem estagiários e aprendizes)
Atualmente, a FSFX realiza
a gestão de 922 contratos de
prestação de serviços, sendo
que, em sua maioria, referem-se
a pessoa jurídica
Não houve variações sazonais
no número de empregados
em 2016. Contudo, nota-se um
aumento de efetivo de forma
constante e gradual, devido ao
crescimento dos negócios

ATRAÇÃO E SELEÇÃO FSFX

Contratações locais

A Fundação São Francisco Xavier acredita que seu capital
intelectual é 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 desempenho, do comprometimento e do engajamento
de cada um, além de ressaltar o trabalho em equipe. Nesse
sentido, busca envolver pessoas que tenham compromisso
recíproco com suas ações, conduzindo a atração e seleção de
profissionais diferenciados para atuarem na organização.

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.
Contudo, a proporção entre as regiões no último ano se
alterou, após a Fundação assumir a gestão do Hospital
Municipal Carlos Chagas e passar a contar com essa nova
unidade na cidade de Itabira. A instituição investe ainda em
oportunidades nas demais localidades onde está presente.

O site da Fundação disponibiliza plataforma on-line para
divulgação de vagas e inscrição de profissionais interessados
em fazer parte da equipe FSFX, contendo ainda informações
sobre as unidades de negócio e as oportunidades divulgadas.

Etapas de atração e seleção:

Divulgação nos canais
de comunicação
Cadastro de
currículos no site
Recrutamento externo e/
ou recrutamento interno
Avaliação psicológica
Entrevista técnica
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A oferta de práticas e aprendizagem, como estágios e
residência médica, somada a cursos, eventos, ensino e
pesquisa e a parceria com instituições regionais de ensino,
representa uma porta de entrada para profissionais locais
nas unidades de negócios da Fundação. O diálogo com
a comunidade, seja pela própria representatividade e
reconhecimento da organização ou pela divulgação nos
canais de comunicação, oportuniza mais chances para
as contratações locais, que favorecem um cenário de
sustentabilidade na captação de profissionais.

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO (G4.LA11)

Total: 34 horas
per capita

Média de horas de treinamentos realizados pela
instituição aos colaboradores
GÊNERO

Feminino: 34,1 horas per capita

Masculino: 33,6 horas per capita

CATEGORIA FUNCIONAL

Liderança: 80,7 horas per capita

Colaboradores contemplados no
processo de Avaliação de Desempenho*

Demais colab.: 33,4 horas per capita

3.506 avaliações
concluídas (98,78%)

GÊNERO

1.709 profissionais
admitidos em 2016
Desses, 599 são por contrato
determinado (estagiários,
aprendizes e CLT por prazo
determinado).
Desse total, 63% das
oportunidades foram na
região do Vale do Aço; em
seguida, a região de Itabira,
com 27% das admissões, e as
demais em outras localidades
onde a FSFX está inserida.

Feminino: 2.679 (79%)

Masculino: 712 (21%)

CATEGORIA FUNCIONAL

Liderança: 52 (1,5%)

Demais colab.: 3.339 (98,5%)

*Dados referentes às Avaliações de Desempenho concluídas até março de 2017.
*Colaboradores não contemplados no processo de Avaliação de Desempenho: estagiários, aprendizes, afastados pelo INSS, admitidos após o período vigente (30/06/2017).

BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO
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 (por
critério)
Incentivo para cursos de pós-graduação e MBA
Licença-Maternidade / Paternidade
Previdência Privada
Capacitações
Plano de Carreira
Gestão de Talentos

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, há uma participação
de 81% do efetivo.
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Demais colaboradores: 4.768

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES (G4-LA12)

GÊNERO
Conselho Administrativo: 5

Assessores: 6

GÊNERO

Feminino: 0

Feminino:
3.720

GÊNERO

0%

Masculino: 5

100%

Feminino: 3

50%

Masculino: 3

50%

Faixa etária
Diretoria: 1

Geração Y (16 a 35 anos): 3

50%

GÊNERO

Geração X (36 a 55 anos): 2

33,3%

Feminino: 0

Baby Boomers (56 a 75 anos): 1

16,7%

0%

Masculino: 1

100%

FAIXA ETÁRIA

78%

Masculino:
1.048

22%

Faixa etária

Geração Y (16 a 35 anos): 3.114

65,3%

Geração X (36 a 55 anos): 1.583

33,2%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 71

1,5%

Total: 4.902

Faixa etária

Geração Y (16 a 35 anos): 0

0%

GÊNERO

Gerentes: 33

Feminino:
3.807

Geração X (36 a 55 anos): 1

100%

GÊNERO

Baby Boomers (56 a 75 anos): 0

0%

Feminino: 22 66,7%

Masculino: 11 33,3%

Faixa etária
Grupos minoritários: 1
(PCDs, - 1 Gerente, considerando também
na relação de gerentes)
GÊNERO

Feminino: 0

0%

Masculino: 1

100%

Faixa etária

Masculino:
1.095

Faixa etária

Geração Y (16 a 35 anos): 3.222

65,7%

Geração Y (16 a 35 anos): 7

21,2%

Geração X (36 a 55 anos): 1.608

32,8%

Geração X (36 a 55 anos): 25

75,8%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 72

1,5%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 1

3%

0%

Geração X (36 a 55 anos): 1

100%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 0

0%

Superintendentes: 8

Feminino: 5

100%

Masculino: 0

0%

Faixa etária

Geração Y (16 a 35 anos): 3

60%

Geração X (36 a 55 anos): 2

40%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 0

0%

GÊNERO

50%

Masculino: 4

50%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 9

0,53%

Demissão

1.081

Geração Y (16 a 35 anos): 803

74,28%

Geração X (36 a 55 anos): 260

24,05%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 18

1,67%

4.902

Geração Y (16 a 35 anos): 3.222

65,73%

Geração X (36 a 55 anos): 1.608

32,80%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 72

1,47%

Admissão

1.709

Ipatinga

1.075

62,90%

Belo Horizonte

13

0,76%

São Paulo

155

9,07%

Total Demissão: 1.081

22,05%**

Itabira

466

27,27%

Demissão

1.081

Ipatinga

906

83,81%

Belo Horizonte

17

1,57%

São Paulo

78

7,22%

Itabira

80

7,40%

Efetivo

4.902

Ipatinga

4.250

86,70%

Belo Horizonte

49

1,00%

São Paulo

206

4,20%

Itabira

397

8,10%

Total Efetivo: 4.902
*Percentual de admissões e demissões realizadas no ano, tendo como base de
cálculo o efetivo total de 31/12/2016.
** Percentual de admissões e demissões realizadas no ano, tendo como base
de cálculo o efetivo total de 31/12/2016.

Admissão

1.709

Feminino:
1.320

Masculino:
389

Geração Y (16 a 35 anos): 0

0%

Feminino: 50 67,6%

Geração X (36 a 55 anos): 6

75%

Faixa etária

Baby Boomers (56 a 75 anos): 2

25%

Geração Y (16 a 35 anos): 74

100%

Demissão

Geração X (36 a 55 anos): 0

0%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 0

0%

Feminino:
858

77,24%

Feminino:
3.807

22,76%

1.081
79,37%

Efetivo
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21,42%

34,86%*

GÊNERO

Masculino: 24 32,4%

Geração X (36 a 55 anos): 366

Total Admissão: 1.709

Aprendizes: 74
GÊNERO

Faixa etária

78,06%

REGIÃO

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES
(TURNOVER)

Coordenadores: 5

1.709

Geração Y (16 a 35 anos): 1.334

Efetivo
22,3%

GÊNERO

Geração Y (16 a 35 anos): 0

Feminino: 4

77,7%

Admissão

Masculino:
223

20,63%

4.902
77,66%

Masculino:
1.095

22,34%
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ÍNDICE DE TURNOVER: 1,14%

REGIÃO

Admissão Turnover: 1.110

25,65%*

Admissão

1.110

Demissão Turnover: 634

14,65%*

Ipatinga

519

46,76%

Belo Horizonte

9

0,81%

São Paulo

127

11,44%

Itabira

455

40,99%

Demissão

634

Ipatinga

496

78,23%

Belo Horizonte

14

2,21%

São Paulo

49

7,73%

Itabira

75

11,83%

Efetivo

4.328

Ipatinga

3.773

87,18%

Belo Horizonte

40

0,92%

São Paulo

124

2,87%

Itabira

391

9,03%

Efetivo Acumulado: 4.328**
* Percentual de admissões e demissões realizadas no ano, tendo como base de cálculo o
efetivo de 31/12/2016. (Sem estagiários, aprendizes e contratos determinados).
** Considerado efetivo de 31/12/2016.
(Sem estagiários, aprendizes, contratos determinados).

GÊNERO

Admissão
Feminino:
870

1.110
78,38%

Demissão
Feminino:
514

21,62%

634
81,07%

Efetivo
Feminino:
3.418

Masculino:
240
Masculino:
120

18,93%

4.328
78,97%

Masculino:
910

21,03%

Nota 1: Resultado de Admissões, Demissões e Efetivo considerados de forma acumulada
“somatório de janeiro a dezembro/2016”.

FAIXA ETÁRIA

Admissão

1.110

Geração Y (16 a 35 anos): 823

74,14%

Geração X (36 a 55 anos): 282

25,41%

Baby Boomers (56 a 75 anos): 5

0,45%

Demissão

SAÚDE E SEGURANÇA (G4.LA5)
Cuidar do bem mais precioso de uma organização, ou
seja, cuidar da vida é tarefa que requer extrema dedicação
para diagnosticar, prever e monitorar sistematicamente
os ambientes e os perigos que os cercam. Essa definição
contempla o espírito da gestão da saúde e segurança, que
desenvolve ações e programas que visam mudanças de
atitude para proteger a vida humana. Entre eles, destacamse:
• Inspeções de Segurança e Meio Ambiente – Realizadas
conforme cronograma. Com o objetivo de prevenir,
descobrir e corrigir situações que comprometam a
segurança dos colaboradores, pacientes e visitantes.
• Blitz de Segurança – Tratando assuntos diversos
como Segurança, Meio Ambiente, Produtos Químicos,
Comportamentos e outros, Entre estes, aborda um tema
específico e vistoria nas áreas.
• 5 minutos – Informe de Segurança, enviado aos gestores,
que consiste basicamente na reserva de um pequeno
espaço de tempo, recomendado antes do inicio das

634

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

atividades diárias e com duração de 5 a 15 minutos,
para a discussão e instruções básicas de assuntos ligados
à segurança no trabalho que devem ser utilizadas e
praticadas por todos os participantes.
Fire Drill – Pequenos simulados de incêndio (na assistência
4 vezes ao ano e no administrativo pelo menos 1 vez ao
ano), com meta de atingir 80% dos colaboradores das
unidades do Hospital.
Simulados de Incêndio – Realizados em 2016 na Unidade
I e II do Hospital, conforme requisito das ITs 11 e 12 do
CBMMG.
Elaboração de Análise de Riscos.
Gerenciamento do PGRSS.
Treinamentos de percepção de riscos.
Treinamentos Legais (CIPA, brigada de incêndio,
introdutório, PGRSS).
Eventos e campanhas educativas de segurança e meio
ambiente.
Avaliações e monitoramentos ambientais.
Monitoramento e controle dos dosímetros.
Programas legais.
Controle de EPIs.

Geração Y (16 a 35 anos): 434

68,45%

Geração X (36 a 55 anos): 187

29,50%

2016

2015

COMISSÕES

Baby Boomers (56 a 75 anos): 13

2,05%

77

73

CIPAs

18

28

Comissão de Segurança à Vida e Ambiente

Efetivo

4.328

Geração Y (16 a 35 anos): 2.772

64,05%

5

5

Comissão Gestão de Obras

Geração X (36 a 55 anos): 1.489

34,40%

10

10

Comissão de Perfurocortantes

Baby Boomers (56 a 75 anos): 67

1,55%

17

20

Comissão de Gerenciamento de Riscos

17

17

Comitê de Radioproteção

10

10

Comissão do PGRSS

Foi utilizado número de pessoas que constituem as comissões.
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RELAÇÃO COM FORNECEDORES (G4.12 - G4.13)
A Gestão de Fornecedores, alinhada aos valores da
instituição, preza pela ética, a transparência e as boas
práticas na realização dos processos, no cumprimento das
legislações e na qualidade do atendimento ao seus clientes.
Desde 2001, a FSFX realiza um trabalho de desenvolvimento
dos fornecedores, quando foi lançado o primeiro ciclo de
avaliação dos fornecedores. De lá para cá, os fornecedores
passaram a ser avaliados anualmente, com acompanhamento
dos resultados e desenvolvimento de planos de ação para
melhora da performance. Devido à diversidade de produtos e
serviços da Fundação, foram desenvolvidos critérios para que
a relação entre empresa e fornecedor esteja em constante
melhoria, visando o crescimento compartilhado dos seus
parceiros.
O processo de Avaliação de Desempenho de Fornecedores
de Serviços é conduzido pela Gerência de Suprimentos com
o apoio dos gestores de cada contrato, que acompanham
diretamente a execução das atividades do fornecedor,
bem como as documentações legais. Feito em formulário
padrão, envolve um conjunto de diretrizes e ações voltadas
para a otimização geral do desempenho do fornecedor,
sendo avaliados os requisitos de Documentação, Qualidade,
Simulado de Catástrofe no Pronto-Socorro

Relações Sindicais (G4.11 - G4.LA8 - G4.LA4)

Seguindo o Plano de Atendimento a Desastres, a Fundação
realizou em 2016 dois Simulados de Catástrofe de Múltiplas
Vítimas no Pronto-Socorro do Hospital Márcio Cunha, com
a participação da equipe multidisciplinar, colaboradores
e bombeiros militares. A simulação do procedimento
contempla a chegada dos pacientes em ambulâncias pela
porta de emergência, a classificação de risco das vítimas por
meio do método START (método de triagem para múltiplas
vítimas) e o encaminhamento para a sala de atendimento,
devidamente isolada para a realização do simulado.

Todos os 4.720 colaboradores da Fundação São
Francisco Xavier (FSFX) são cobertos pelos acordos de
negociação coletiva, definidos e fechados de acordo
com a data-base fixada (novembro). Um Grupo de
Trabalho, 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. As negociações
também contam com apoio da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (Cipa), que acompanha
as cláusulas previstas nos acordos e das Normas
Regulamentadoras sobre saúde e segurança.

O Plano de Atendimento a Desastres é utilizado para treinar
e capacitar ainda mais a equipe diante dos momentos que
excedam a capacidade de atendimento habitual do ProntoSocorro, podendo abranger todos os setores do Hospital
conforme a demanda. Ele estabelece ações com o intuito
de organizar o atendimento, garantir recursos humanos
e materiais extras prestando assistência de qualidade aos
pacientes em caso de desastres e catástrofes. O HMC é
referência em atendimentos de alta complexidade no Vale
do Aço; além disso, está inserido no Comitê de Urgência e
Emergência da Secretaria Municipal de Saúde juntamente
com órgãos de resgate da região.
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Pontualidade, Recursos Humanos, Administração e, por
último, o Requisito Técnico Específico do Contrato, cuja
definição é feita e acompanhada pelo gestor no decorrer da
contratação.
O resultado da performance dos fornecedores de materiais
e serviços é o seu índice de desempenho. São índices
estratégicos, que podem ser trabalhados com o fornecedor
para incrementar sua parceria com a FSFX e melhoria do
processo. Destacam-se neste processo os que ficaram
com resultado “Ótimo”, cujo nome é divulgado no site
da Fundação São Francisco Xavier (http://www.fsfx.com.
br). As avaliações de desempenho são anuais e, conforme
procedimento interno do Suprimentos, os fornecedores
recebem a avaliação correspondente à sua performance por
e-mail.

O processo de Avaliação de
Desempenho de Fornecedores
de Materiais é apoiado por um
sistema informatizado, que
envolve um conjunto de diretrizes
e ações voltadas para a apuração
do desempenho em relação
aos requisitos de Pontualidade,
Eficiência e Integridade.
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Qualificação dos fornecedores (GR.HR10)

Processo de aquisição

A qualificação dos fornecedores é feita por meio da
apresentação de documentações legais que devem ser
apresentadas antes do início das atividades dentro da
instituição e devidamente acompanhadas pelo gestor do
contrato no decorrer de seu tempo de vigência, sempre
orientada pelo Código de Conduta da FSFX e pelas
obrigações legais. Integra-se ainda a essa atividade a
qualificação técnica, por meio de visitas realizadas por
farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e gestores de
contratos.

O controle do estoque e planejamento de compra dos itens
padronizados é informatizado e permite o acompanhamento
diário do status dos processos, bem como do estoque de
cobertura de cada item. Para assegurar a eficiência e a
transparência do processo de aquisição de medicamentos,
insumos e equipamentos, a FSFX utiliza plataforma de
compras eletrônicas especializadas, que garante o registro do
processo e das negociações, além do apoio na execução legal
de processos de pregões para aquisição por verba pública e
no controle de documentação dos fornecedores.

Na certificação DIAS/NIAHO em 2015, a
gestão de fornecedores foi destacada pelo
auditor externo como ponto relevante
na auditoria, sendo uma ferramenta que
consegue estabelecer critérios e demonstrar
o resultado e o acompanhamento da FSFX
na performance de seus fornecedores.

Em 2016, mais uma unidade de negócio foi incorporada
à Gestão da Cadeia de Suprimentos, o Hospital Municipal
Carlos Chagas, em Itabira, que passou a receber os mesmos
recursos de administração de estoque e garantia da gestão
de fornecedores.

VOLUME DA CADEIA DE FORNECEDORES
(Ciclo 2015 - Avaliação em 2016)

CONTRATAÇÃO, SELEÇÃO E ÉTICA (G4.EC9)
No ano de 2016, foi concluído o primeiro ciclo completo de avaliação de fornecedores por meio
do novo sistema integrado Tasy. Surgiram evoluções significativas para o controle dos processos
de gestão dos fornecedores, sendo o controle de documentação dos fornecedores críticos feito no
sistema, com informação ativa de aviso de vencimento dos documentos aos gestores dos contratos
ou compradores. O registro é feito por cada gestor dos contratos.
A Gerência de Suprimentos recebeu novo depósito para armazenamento de produtos de
Hemodiálise, um espaço que permite agrupar os materiais de forma mais segura e mais próximos
do local de entrega do material, otimizando as atividades dos colaboradores responsáveis por estas
entregas.

Total de fornecedores de materiais avaliados: 1260

Comissão de Padronização
A cadeia de suprimentos conta também com o apoio técnico
da Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos
e Vigilância Farmacêutica, auxilia na avaliação dos produtos,
aprovação ou exclusão de marcas, inclusão de materiais ou
medicamentos no estoque e acompanhamento de quaisquer
registros de farmacovigilância ou tecnovigilância feitos pela
Anvisa.

Total de fornecedores de materiais tratados (Críticos
ou com mais de 6 entregas/ano): 409
Total de fornecedores de serviços avaliados: 957
Total de fornecedores de serviços tratados: 601
(Críticos, Spot) e 356 (Serviço médico)

Valores totais de aquisições da FSFX, em 2016, considerando todos os estabelecimentos,
destacando-se os valores das classes relevantes
COMPRAS DE 2016

Medicamento

OPME

Diagnóstico / CDI

Odontológico

Material Hospitalar

R$ 20.919.864,00

R$ 11.099.126,40

R$ 3.083.992,80

R$ 238.652,40

R$ 7.584.594,00

9,74%

5,17%

1,44%

0,11%

3,53%

Imobilizados (Equipamentos)

Outros

Serviço

R$ 15.664.139,00

R$ 12.542.560,80

R$ 140.442.045,60

7,30%

5,84%

65,41%

Na praça

R$ 7.968.606,43

3,71%

Total material / serviço

R$ 214.707.802,80

Incentivos e Compromissos
A FSFX orienta os fornecedores contratados quanto às responsabilidades com o meio ambiente,
por meio de cláusulas contratuais que buscam o comprometimento em relação à utilização de
materiais, suprimentos e demais reagentes que não agridam a natureza. Entre eles estão: Descarte
de líquidos contaminantes em recipientes apropriados; Destinação de resíduos industriais, utilizando
equipamentos e/ou recipientes específicos para materiais recicláveis e descartáveis; Cuidados
especiais com gases e líquidos de tubulações em reparos; e Incineração de materiais em condições
controladas, que evitem a emissão de contaminantes para a atmosfera.
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Certificação e Segurança dos Produtos (G4-PR1)
Com o objetivo de padronizar a profilaxia adequada para
cada tipo de cirurgia nas diferentes especialidades, apoiando
a decisão clínica e colaborando para a segurança dos
pacientes, o Hospital Márcio Cunha publicou em 2016 o
Manual de Antibioticoterapia profilática e empírica. Para
o processo de atualização, validação e multiplicação da
cultura do uso racional de antibióticos, foram reunidos os
profissionais do Núcleo de Segurança do Paciente e Controle
de Infecção, além dos representantes das clínicas médicas.
A publicação beneficia diretamente os pacientes do HMC
que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. Entre
os pontos abordados estão a inclusão do uso racional de
antibiótico e a prevenção de infecções causadas por microorganismos mutantes resistentes que comprometem os
tratamentos dos pacientes, aumentando o risco de morte,
além do contágio de outras pessoas com as “superbactérias”,
acarretando o aumento do período de internação aliado
ao período de administração dos antibióticos, elevando os
custos.

A taxa de adesão ao
protocolo de auditoria
de antimicrobianos na
instituição manteve-se em
99,56%.
Isso contribuiu para
a redução da taxa de
infecção, que obteve um
índice de 1,65% em 2016,
valor 14% menor em
relação ao do ano anterior.
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COMUNICAÇÃO QUE REFORÇA
NOSSA IDENTIDADE
Há sempre boas histórias para serem contadas. No mundo
da comunicação empresarial não é diferente. As palavras
e as imagens, quando bem utilizadas atrvavés da técnica
do sotrytelling, constroem narrativas, destacam histórias,
fortelecem uma identidade, humanizam personagens e dão
significados às ações da instituição. Seguindo essa linha,
em 2016, o protagonista das ações de comunicação foi a
FSFX Play, TV da Fundação lançada como mais um canal de
informações com os públicos interno e externo. O trabalho
foi criado e desenvolvido pela Assessoria de Comunicação,
em parceria com uma produtora contratada.
Lançamento da FSFX Play

Storytelling: narrativas
baseadas em experiências
Linguagem sensível
e humanizada
Maior interação e
conhecimento dos
serviços da instituição
Engajamento de clientes
e colaboradores
Fortalecimento dos
valores e da marca FSFX
São vídeos em um formato diferente, que abordam serviços,
ações, resultados, projetos e eventos que acontecem na
instituição, sempre contados pela voz de quem dá sentido
e faz tudo isso acontecer: os colaboradores e os clientes.

Com uma grade de matérias atualizadas quinzenalmente,
exibidas nas televisões das recepções das unidades de
negócio, a FSFX Play aos poucos ganhou destaque também
na internet, com a criação do canal da Fundação no YouTube
e a divulgação dos principais vídeos da FSFX Play na fanpage
no Facebook e até mesmo pelo WhatsApp.

Os resultados superaram as expectativas.

75 matérias
produzidas em 2016

11 programas
quinzenais veiculados
em 24 TVs
9 vídeos especiais, que juntos
somam mais de 205 mil
visualizações, 4.200 curtidas,
4.820 compartilhamentos e mais
de 700 comentários no Facebook

Fanpages no Facebook

Google Business

Comunicação FSFX em números

O trabalho eficiente de comunicação exige também identidade e integração entre os meios e canais de comunicação.
Nesse sentido, a implantação da FSFX Play possibilitou ainda outra importante vitória. Com as postagens dos vídeos
produzidos nas unidades de negócio na fanpage da Fundação São Franisco Xavier no Facebook, pela primeira vez, o
alcance orgânico das postagens do Facebook superou em 40% o alcance dos posts pagos. Ou seja, maior alcance de
audiência por conta do conteúdo, diminuindo a necessidade de patrocinar conteúdos na rede.

Outro importante trabalho realizado pela Assessoria de
Comunicação em 2016 foi a indexação de todas as unidades
da Fundação no Google Business. Para o cliente, isso permite
o mapeamento de percurso para os serviços de GPS nos
aplicativos Maps e Waze para todas as unidades de negócio
da Fundação, bem como atualiza e deixa disponíveis os
principais contatos. Essa atuação permite ainda destacar
outras vantagens:

A Assessoria de Comunicação da Fundação tem tido um
papel estratégico no sentido de liderar os relacionamentos
da instituição como um caminho para o atingimento de
metas econômicas numa perspectiva sustentável. Isso inclui
as campanhas publicitárias, a promoção de eventos e os mais
diversos canais de comunicação com seus públicos.

A união entre fanpage no Facebook e FSFX Play proporcionou mais conhecimento dos serviços e ainda contribuiu para
gerar maior sentimento de pertencimento pelos clientes e colaboradores.

SITES

Número de fãs:
de 13.148 para 20.896
• Média de 645 novos fãs por mês
• 7.994 comentários realizados
• Mais de 15 mil
compartilhamentos
• Alcance total: média de 355
mil pessoas impactadas pelas
publicações a cada mês
• FSFX Play: contribuição direta
para o aumento de 2.700 fãs no
Facebook só nos 4 primeiros
meses

Crescimento de 59%
da base de fãs no ano

• Acompanhamento de feedbacks de clientes no Google
sobre os nossos serviços e unidades
• Melhoria em relação à busca utilizando o Google como
ferramenta
• Levantamento de relatórios de buscas, insights (percepção
do cliente) e geolocalização

451 mil acessos no site FSFX (média de 37 mil por mês)
413 mil acessos no site Usisaúde (média de 34 mil por mês)
222 mil acessos no site HMC (média de 18 mil por mês)
188 mil acessos no site CSFX (média de 15 mil por mês)
38 mil acessos no site COI (média de 3 mil por mês)
INTRANET
205 notícias produzidas na intranet
PUBLICIDADE
32 campanhas externas de grande exposição
AÇÕES INTERNAS
74 campanhas e ações junto aos colaboradores,
pacientes e alunos
EVENTOS
15 eventos institucionais realizados
18 eventos técnicos promovidos
IMPRENSA
• 107 sugestões de pauta com assuntos relevantes
enviados
• 97% é o índice de aproveitamento desses releases
• Mais de 300 publicações positivas sobre a FSFX na
imprensa

Fanpage CSFX: 8.471 fãs*
crescimento 58%
Fanpage Usisaúde: 10.847
fãs* - crescimento 38%
Fanpage HMCC: 625 fãs*
*Números de fãs contabilizados no dia 31/12/2016
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Desempenho
Socioambiental
(G4.EN3 - G4.EN5 - G4.EN6 - G4.EN7 - G4.EN8 - G4.EN9
G4.EN10 - G4.EN22 - G4.EN23 - G4.EN25 - G4.EN33)

RESPONSABILIDADE COM O PRÓXIMO E
COM O MEIO AMBIENTE
A vocação filantrópica da Fundação São Francisco
Xavier diz muito sobre seu legado humanitário.
Afinal, preocupar-se com o próximo significa
estar atento também ao ambiente que o
cerca, às pessoas e ao legado que se constrói
para as gerações futuras, de maneira social e
ambientalmente responsável.

9.1
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Indicadores de
Desempenho Ambiental
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ENERGIA (G4.EN3 - G4.EN5 - G4.EN6 - G4.EN7)
Para manter as diversas unidades de negócio em pleno
funcionamento e reduzir, cada vez mais, os custos com o
consumo de energia elétrica, a Fundação São Francisco Xavier
trabalha intensamente com medidas para otimização desse
recurso. Uma delas vem sendo aplicada nos últimos anos, a
substituição de diversas lâmpadas fluorescentes pelo modelo
de lâmpadas LED, que conciliam desempenho com economia,
eficiência e durabilidade. De modo geral, o aumento do
consumo de energia elétrica deve-se principalmente à
abertura de novas unidades, como a Unidade Avançada
FSFX, em Ipatinga.

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM
TODAS AS UNIDADES:
2015: 12.206.087 kWh
2016: 14.383.058,22 kWh
(incluindo a nova Unidade Avançada Canaã)

Além de buscar a redução do consumo, a FSFX também
começou a pagar menos. Em outubro, as unidades I e II do
Hospital Márcio Cunha e a unidade do Cariru do Colégio
São Francisco Xavier migraram para o sistema de energia
elétrica do Mercado Livre de Energia. É uma reconfiguração
do fornecimento de energia, que deixa de ser de uma única
empresa para uma contratação de múltiplas distribuidoras.
Como o sistema nacional produtor de energia elétrica
está integrado, a Fundação compra no mercado livre dos
fornecedores em diversos pontos do país. Com essa iniciativa,
o custo de energia elétrica passa de R$ 396,35/MWh (média
ponderada paga no Mercado Cativo) para R$ 302,56/MWh
(considerados todos os encargos), trazendo uma redução de
24% no custo de energia.

R$ 317.752,91
de economia em 2016
A estimativa é que entre
outubro de 2016 e dezembro
de 2019 a redução do custo de
energia elétrica seja em torno
de R$ 3,3 milhões, considerados
todos os encargos de energia
elétrica. Para 2017, o objetivo
é estender a migração para as
demais unidades.

Vapor saturado
Para atender ao plano de contingência exigido pela
certificação internacional DIAS/NIAHO, conquistada pelo
Hospital Márcio Cunha em 2014, a Fundação implantou uma
caldeira própria para geração de vapor. Em atividade a partir
do mês de novembro, a nova aquisição supre os sistemas
de aquecimento de água, cocção e esterilização, e ainda
permitiu trazer uma boa economia: 44% em relação ao
suprimento de terceiros, até então praticado na instituição.
O novo sistema utilizará o Gás Natural Comprimido (GNC)
como combustível. No ano corrente, serão utilizados
aproximadamente 180.000 m³ de GNC.
Em 2016, o consumo médio mensal foi de 1.513,25
Toneladas de vapor saturado. Nas demais unidades não

Redução de 24%

R$ 302,56/MWh
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existe esse tipo de consumo. Nas unidades fora do Vale
do Aço, os equipamentos utilizam, principalmente,
energia elétrica e GLP como fonte de energia. A previsão
de consumo de GNC para produção interna de vapor
saturado (Caldeira 1.800 T/h) para o HMC I no ano de
2017 é de aproximadamente 1.080.000 m³.

Refrigeração
GLP
Utilizado em todas as unidades da Fundação em pequenos e
grandes volumes, de acordo com a necessidade de cada uma,
o volume de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) consumido em
2016 foi de aproximadamente 27.874 kg. No Hospital Márcio
Cunha Unidade I e Hospital Márcio Cunha Unidade II o
consumo é maior para atendimento da Nutrição, Laboratório
de Patologia Clínica e Boilers de aquecimento de água. Para
2017, espera-se que o consumo de GLP no HMC I e HMC
II tenha um acréscimo de 2%, levando em consideração o
atendimento a variações sazonais de demanda.

Nas unidades I e II do Hospital Márcio Cunha, a climatização está concentrada em um sistema central de refrigeração,
que trabalha de acordo com a demanda necessária. Ou seja, em dias quentes e de temperaturas altas, quando há maior
carga térmica do prédio, a central intensifica o trabalho, aumentando o consumo. Nos dias de temperaturas amenas,
consequentemente, diminui-se a carga térmica e há um consumo menor de energia na central de refrigeração.

UNIDADE

CONSUMO 2015 (KW)

CONSUMO 2016 (KW)

REFRIGERAÇÃO EMPREGADA

HMC I e sede
da FSFX

2.000.000

2.607.719

Sistema que recebe produção da
central e encaminha ao setor final

HMC II

700.000

940.082

Sistema similar ao do HMC I

COI

96.000

112.495

Sistema composto por cinco
unidades de “splitão dutado”

Unidade de
Oncologia

100.000

168.268

Cada setor possui equipamento
individual (split) e uma Central de
água gelada

CSFX

150.000

181.468

Split system: cada sala possui
climatização individual

HMCC

-

179.521

Split system: cada sala possui
climatização individual

Custo de energia elétrica

R$ 396,35/MWh

Caldeira própria
para geração de vapor:
44% de economia
registrada

METAS PARA 2017
Para garantir que o consumo de energia prossiga diminuindo em 2017, as lâmpadas fluorescentes continuarão
sendo substituídas. Além disso, um sistema de energia fotovoltaica será implantado em algumas unidades
estratégicas e equipamentos com consumo reduzido de energia elétrica serão padronizados. A produção interna
de vapor e a compra de energia no mercado livre também trarão grande economia.
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ÁGUA (G4.EN8 - G4.EN9 - G4.EN10)

EFLUENTES (G4.EN22)

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 à Unidade I do HMC. As demais unidades da
FSFX em Ipatinga utilizam a água tratada e distribuída
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa), coletada de fontes subterrâneas. Já em Itabira,
o fornecimento de água para o Hospital Municipal Carlos
Chagas é realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) da cidade, gerido pela prefeitura, que capta as águas
superficiais do córrego Pai João.

Todo o esgoto das unidades é destinado à Estação de
Tratamento da empresa de Saneamento de Minas Gerais
(ETE/Copasa), conforme volumes detalhados abaixo.

Em 2016, a Unidade I do Hospital Márcio Cunha passou a
contar ainda com uma nova caixa d’água instalada, com
capacidade para 250.000 litros, reforçando a segurança do
sistema de abastecimento da instituição.

TOTAL: 143.786 M³

VOLUME TOTAL CONSUMIDO POR UNIDADE
HMC Unidade I - Bairro das Águas: 120.000 m³
HMC Unidade II - Bairro Bom Retiro: 14.086 m³
HMC Unidade de Oncologia
Bairro Ferroviários: 1.973 m³
HMC Unidade Medicina Diagnóstica
Bairro Ideal: 177 m³
HMC Unidade Entrega de Resultados
Bairro Bom Retiro: 125 m³

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA
(POR FONTE) EM 2016

Unidade Avançada FSFX - Bairro Canaã: 143 m³

Rios: 230.969 m³
Fontes subterrâneas: 45.999 m³
Total: 276.968 m³

Colégio São Francisco Xavier - Bairro Horto: 617 m³

VOLUME TOTAL CONSUMIDO POR UNIDADE

Novo reservatório de
água, com capacidade
para 250.000 litros,
em conformidade com
o plano de contingência
exigido pela certificação
internacional DIAS/
NIAHO

Colégio São Francisco Xavier - Bairro Cariru: 3.907 m³

Centro de Odontologia Integrada
Bairro Horto: 1.571 m³
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente - Bairro Bom Retiro: 400 m³
Grêmio Recreativo Esportivo Fundação (Gref) - Bairro
Bela Vista: 787 m³

HMC Unidade I - Bairro das Águas: 216.000 m³
HMC Unidade II - Bairro Bom Retiro: 28.171 m³
HMC Unidade de Oncologia - Bairro Ferroviários: 3.946 m³

METAS PARA 2017

HMC Unidade Medicina Diagnóstica - Bairro Ideal: 354 m³
HMC Unidade Entrega de Resultados - Bairro Bom
Retiro: 250 m³
Unidade Avançada FSFX - Bairro Canaã: 287 m³
Colégio São Francisco Xavier - Bairro Cariru: 7.815 m³
Colégio São Francisco Xavier - Bairro Horto: 1.235 m³
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente - Bairro Bom Retiro: 799 m³
Centro de Odontologia Integrada - Bairro Horto: 3.142 m³

A Fundação São Francisco Xavier busca implantar
novas práticas de redução do consumo de água,
como implantação de estação de tratamento
de esgoto, continuação das reformas adotando
as descargas ecossustentáveis. Além disso, a
meta é substituir a rede de abastecimento de
água da Unidade I do Hospital Márcio Cunha,
trazendo benefícios para a instituição. Somando
esse conjunto de ações, o objetivo é reduzir o
descarte total de água.

Hospital Municipal Carlos Chagas – Itabira: 14.969 m³
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Resíduos não perigosos (em toneladas)
Grupo D (não recicláveis) / Tratamento: aterro sanitário
Unidades contempladas: HMC I, HMC II, Oncologia, COI e CSFX Cariru
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Grupo D (recicláveis) / Tratamento: reciclagem
Unidades contempladas: HMC I, HMC II
RESÍDUOS SÓLIDOS (G4.EN23 - G4.EN25)
12

É compromisso da Fundação São Francisco Xavier destinar e tratar os resíduos sólidos de suas unidades
sempre de acordo com as legislações vigentes, além de buscar minimizar os impactos ambientais durante
os processos. Após avaliação e definição dos métodos, empresas prestadoras de serviços especializados são
contratadas para realizar os serviços de acordo com as leis ambientais. Cada categoria de resíduo recebe
o encaminhamento adequado ao seu tipo, conforme tabelas. Os resíduos não perigosos recicláveis são
vendidos e a renda é aplicada na própria instituição.
Quando comparados os números de 2016 e 2015, percebe-se o aumento na produção de todos os tipos de
resíduos. Isso se deve ao grande processo de ampliação, abertura de novas unidades e expansões feitas na
FSFX no último ano, aumentando significativamente o número de atendimentos em diversas áreas.
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META PARA 2017
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Aumento no peso total de resíduos destinados à reciclagem, com maior
conscientização dos colaboradores quanto à Coleta Seletiva.

192 Relatório de Sustentabilidade FSFX 2016

fev

mar

abr

mai

jun

Não recicláveis: 1.117,91 toneladas
Recicláveis: 104,17 toneladas
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Total resíduos não perigosos:
1.222,08 toneladas
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Resíduos perigosos (em toneladas)

RENDA GERADA COM A VENDA DE RECICLÁVEIS

Grupo A (infectantes) e E (perfurocortantes) / Tratamento: incineração
Unidades contempladas: HMC I, HMC II, Oncologia, COI e CSFX

8

6,08
6

5,69

6,26
5,81

5,82
5,14

4,97

5,06

5,45

5,43

5,43

4,00

4

2

Mês

Papel/Papelão

Metais e
eletrônicos

Plástico

Outros materiais

Jan/2016

R$ 1.220,00

R$ 168,00

R$ 567,50

R$ 442,00

Fev/2016

R$ 1.217,50

R$ 108,00

R$ 560,00

R$ 587,00

Mar/2016

R$ 1.472,50

R$ 292,00

R$ 270,00

R$ 572,00

Abr/2016

R$ 1.902,50

R$ 314,00

R$ 315,00

R$ 743,00

Mai/2016

R$ 1.600,00

-

R$ 412,50

R$ 772,00

Jun/2016

R$ 1.590,00

R$ 310,00

R$ 450,00

R$ 447,00

Jul/2016

R$ 1.595,00

R$ 56,00

R$ 597,50

R$ 633,00

Ago/2016

R$ 1.595,00

R$ 204,00

R$ 310,00

R$ 730,00

Set/2016

R$ 1.015,00

R$ 200,00

R$ 637,50

R$ 674,00

Out/2016

R$ 1.642,50

R$ 312,00

R$ 417,50

R$ 600,00

Nov/2016

R$ 1.485,00

R$ 196,40

R$ 453,75

R$ 620,00

Dez/2016

R$ 1.485,00

R$ 196,40

R$ 453,75

R$ 620,00

TOTAL

R$ 17.820,00

R$ 2.356,80

R$ 5.445,00

R$ 7.440,00
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Grupo B (químicos) / Tratamento: incineração
Unidades contempladas: HMC I, HMC II, Oncologia, COI

1,18
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1,2

RENDA TOTAL GERADA R$ 33.061,80
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Total resíduos perigosos:
75,24 toneladas
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9.2

Compromissos
com a Comunidade
(G4.SO1)
Reafirmando seu compromisso com as pessoas, a
Fundação realiza e apoia ações que promovem o
desenvolvimento humano, o trabalho voluntário e o
diálogo com entidades, a iniciativa privada e o poder
público, beneficiando diretamente as comunidades
onde suas unidades estão inseridas.
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Grupo de Voluntários FSFX
O carinho e o cuidado nas relações de humanização,
principalmente na assistência aos pacientes, ganhou um
reforço de peso em 2016 na Fundação São Francisco Xavier,
com a criação do Grupo de Voluntários. Com um formato
descontraído, colaboradores das unidades de negócio de
Ipatinga doam um pouco do seu tempo para levar atenção,
alegria e melhorar a autoestima de clientes, pacientes e
equipes de trabalho. A cada ação, há ainda a valorização do
quanto é importante destacar o conceito de humanização
nos cuidados com o paciente, incentivando novos
colaboradores a participarem.

26 coristas

12 ações realizadas em 2016
apresentações, incluindo os eventos Concerto de Inverno,
Semana da Música, Doutores da Música e Cantata de Natal.
Em 2016, o destaque foi o musical “A menina e o sonho”,
espetáculo lúdico que resgatou as tradicionais cantigas de
roda, passando pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Turma do
Balão Mágico, Xuxa e vários outros. O evento foi patrocinado
pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, com o apoio do Instituto Cultural Usiminas.

Ao longo do ano, foram 16 realizações, entre comemorações
dos dias das Mães, dos Pais, do Idoso, do Doador de Sangue,
do Amigo e do Cliente; Caça ao Tesouro e Natal na Pediatria,
Campanha do Agasalho, entre outras. Ações que ganharam
proporção e reconhecimento também a partir da atuação
parceira da Assessoria de Comunicação. Por meio da FSFX
Play, a TV da Fundação, 7 desses trabalhos ganharam vídeos
especiais que tiveram grande aceitação e repercussão positiva
nos canais de comunicação da instituição. Só na fanpage
da Fundação no Facebook, os vídeos protagonizados pelos
voluntários tiveram mais de 203 mil visualizações, 3.628
curtidas e 4.943 compartilhamentos, reforçando o papel
social dos voluntários e da instituição.

COMPROMISSOS E INCENTIVOS
As instituições, grupos voluntários 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 iniciativas 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 estar 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.
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Grupo Se Toque
Parceiros do projeto Fios de Amor
Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do
Vale do Aço (Apirva)
Associação dos Doentes Renais Transplantados
(Adort)
Doutores da Alegria

Além das ações internas, os voluntários também promovem
eventos em creches e asilos da região, levando a
solidariedade além dos limites da FSFX. Em 2017, será criado
um Grupo de Voluntários com o mesmo formato e filosofia
no Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira.

90 voluntários
16 ações realizadas
em 2016

Patrulha da Alegria
Pastoral da Saúde (engloba 16 grupos)
Doulas
Livres para Doar
Casa do Cuidado Humano (equipe multidisciplinar
para serviço domiciliar a pacientes oncológicos
restritos ao leito, com suporte aos familiares)

Coral FSFX
A Associação Coral Fundação São Francisco Xavier é
formada por colaboradores, amantes e apreciadores da
música. A proposta da entidade é levar a música aos
pacientes e acompanhantes do Hospital Márcio Cunha, aos
colaboradores e familiares, aos participantes de eventos
realizados nas dependências da FSFX, à comunidade local e
de outros municípios. O grupo mantém um calendário de

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. O
material doado ajuda a salvar a vida de pacientes internados
com outras enfermidades, pacientes que necessitam de
transfusões em cirurgias, pacientes oncológicos ou até
mesmo àquelas que são acolhidos em uma emergência ao
chegarem ao Pronto-Socorro do Hospital Márcio Cunha
todos os dias. Para incentivar mais doadores voluntários,
sem deixar o conforto e a comodidade de lado, em 2016, os
atendimentos no sertor de Hemoterapia no HMC passaram a
ser agendados, pessoalmente ou pelo telefone 3829-9600.
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Campanha do Agasalho
Com o tema “Quando a solidariedade aumenta, o frio
diminui”, a Campanha do Agasalho 2016 da Fundação
São Francisco Xavier foi um grande sucesso. Corações de
várias pessoas foram aquecidos graças ao gesto de amor e
solidariedade dos colaboradores da Fundação. Coordenada
pelo Grupo de Voluntários FSFX, a campanha durou um mês
e abrangeu todas as unidades de negócio da instituição em
Ipatinga. Foram arrecadadas peças de roupas, agasalhos,
cobertores e calçados, resultando em mais de 2.300 doações.
As roupas e os enxovais infantis foram doados para a
Associação Beneficente Atalaia, que abriga crianças de 0 a 12
anos. Já as doações destinadas aos adultos foram entregues
para a Casa da Esperança, que dá apoio a pessoas com
deficiência.

2.308 peças arrecadadas
4 entidades beneficiadas
Seminário de Humanização
Com o propósito de capacitar os voluntários, colaboradores
e comunidade, o 32º Seminário Mineiro de Humanização e
Pastoral da Saúde, promovido pelo Hospital Márcio Cunha,
reuniu voluntários de diversos grupos. Com o tema “A
alegria de ser voluntário”, o encontro mostrou a importância
dessa participação no ambiente hospitalar, além de estimular
as pessoas a exercerem essa prática de forma consciente e de
maneira que contribua para o bem-estar do paciente.
O momento de interação e troca de experiências entre
participantes e palestrantes ao longo do dia reforçou
o porquê de se tornar um voluntário, mostrando suas
atribuições e responsabilidades, trabalhando o perfil do
voluntário e ensinando a ouvir as pessoas e a lidar com suas
angústias no dia a dia de um hospital.
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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
Patrulha da Alegria
Grupo de Jovens Renovados
Projeto Jovens Ativos
Grupo Nós
Grupo Geração Sorriso
Grupo Quarteto Missionário
Projeto Bom Vizinho

Outubro Rosa

Dia Rosa

Prevenção, conscientização, diagnóstico precoce e
valorização da autoestima foram alguns dos temas da
campanha Outubro Rosa, promovida pela Usiminas, Usisaúde
e Fundação São Francisco Xavier. O resultado da iniciativa
foi a realização de mais de 6 mil mamografias gratuitas, em
diferentes localidades onde a Usiminas atua, nos estados
de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A ação
beneficiou mulheres com idade entre 40 e 69 anos. Nas
cidades das microrregiões de Ipatinga, Coronel Fabriciano e
Caratinga, mais de 2 mil exames foram viabilizados por meio
do Sistema Único de Saúde (SUS).

O dia da beleza para as pacientes em tratamento de câncer
foi uma iniciativa da Unidade de Oncologia no mês de
combate ao câncer de mama. O evento acontece anualmente
e conta com a participação de profissionais da moda, da
estética e da beleza como voluntários para levar alegria e
resgatar a autoestima das pacientes nesse momento difícil de
suas vidas. Os parceiros realizaram workshop de amarração
de lenços e turbantes, design de sobrancelhas, maquiagem e
um belo café da manhã.

Grupo Se Toque
Em comparação com o mesmo período do ano anterior, foi
registrado um crescimento de quase 20% no número de
mamografias. É importante que a conscientização não fique
restrita ao mês de outubro, já que o câncer de mama hoje
é o segundo tipo de doença mais frequente no mundo e
atinge uma em cada 12 mulheres. A mamografia é o exame
essencial na detecção precoce dessa doença. Por isso, as
hashtags #OutubroRosa e #CorrenteDoBem, lançadas pela
Usisaúde na campanha, espalharam uma corrente de ajuda
para salvar vidas. Quando diagnosticado no início, o índice de
cura do câncer de mama chega a 95%.

Mais de 6 mil mamografias
gratuitas realizadas durante o
Outubro Rosa. Do total de 27.776
mamografias realizadas em
2016 nos hospitais de Ipatinga e
Itabira, 56% foram pelo SUS

Um dos frutos da parceria 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 sedido 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.

Aulas de artesanato e apoio aos acompanhantes
dos pacientes em diálise
Apirva
Aulas de crochê e tricô para gestantes internadas
Grupo de Artesanato
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Lavanderia

Parceiro da comunidade

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 11 toneladas por mês.

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

AÇÃO SOCIAL

N° DE ATENDIMENTOS

Campanhas em parceria com Prefeitura de Ipatinga (realizadas nas Unidades
Básicas de Saúde no 1° semestre de 2017)

500

Expo Usipa

1.000

Campanha de Vacinação Influenza Vírus

300

Dia dos Pais – Consul

130

Projeto Cidadania

400

Campanha de Higienização das Mãos – HMC Unidade I

700

Campanha de Higienização das Mãos – HMC Unidade II

500

Campanha de Higienização das Mãos – HMC Unidade de Oncologia

300

Campanha de Higienização das Mãos – Unidade Avançada FSFX

200

Campanha de Prevenção de Sepse

150

Outubro Rosa (parceria com Grupo Se Toque)

200

Caminhada aniversário Usiminas

200

Comemoração Ano do Cliente

250

Papai Noel no HMC
Dezembro não poderia se encerrar sem a tradicional visita do
Papai Noel à Pediatria do Hospital Márcio Cunha. Promovida
pela Fundação São Francisco Xavier, por meio do Grupo
de Voluntários e da parceria com a Consul Cooperativa, a
ação contou com a participação de voluntários de dentro
e de fora da instituição, como a Patrulha da Alegria, com
equipes de TV e, ainda, com uma grande novidade. Nesse
ano, o bom velhinho chegou de helicóptero, trazendo alegria
a pais e filhos que estavam ansiosos para ver de perto uma
das figuras simbólicas do Natal, que tanto mexe com a
imaginação das crianças. Com bastante amor e esperança,
ele distribuiu presentes, simpatia e arrancou sorrisos por onde
passou. Na página da FSFX no Facebook, vídeo da chegada
do Papai Noel ao HMC teve mais de 12.000 visualizações em
apenas quatro dias.

Alimento especial

Mutirão de cirurgias em Itabira
A Fundação São Francisco Xavier, após assumir a gestão do
Hospital Municipal Carlos Chagas, atuou de forma alinhada
ao poder público para zerar a fila de espera por cirurgias
oftalmológicas em Itabira e região. Com a contratação
de novos médicos, realizou um mutirão de atendimentos
a pacientes com catarata e glaucoma que há tempos
aguardavam uma oportunidade. Em seis meses, foram
realizadas 3.673 consultas e 400 cirurgias de catarata,
garantindo uma melhor qualidade de vida para os idosos.

400 cirurgias
de catarata

3.673 consultas realizadas
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O alimento mais importante para criança nos seus primeiros
meses de vida é, também, fonte de amor e confiança. É
por meio da amamentação que são criados os primeiros
laços afetivos entre mãe e filho. No Hospital Márcio Cunha,
as atividades da Semana Mundial da Amamentação
aconteceram de 15 a 19 de agosto, com palestras de
médicos residentes em Pediatria para as novas mamães e
acompanhantes na Maternidade. Nos encontros, foram
abordados a importância da amamentação para nutrição
e prevenção de infecções, dicas para realizá-la da maneira
adequada e informações e esclarecimentos sobre aleitamento
materno.

Atenção Domiciliar ao Idoso
Outro importante trabalho realizado em 2016, pelo Serviço
de Atenção Domiciliar da FSFX, foi a implantação do
Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (Padi). O projeto
cuida de pacientes acima de 60 anos, provenientes de
internações no Hospital Márcio Cunha pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), com doenças crônicas agudas, portadores
de incapacidade funcional, pacientes com dificuldade ou
impossibilidade de locomoção física, em cuidados paliativos
e outros agravos passíveis de recuperação funcional.
Para viabilizar a implantação do Padi, a Fundação captou
cerca de R$ 1,8 milhão junto a diversas empresas privadas
e converteu todo o recurso em benefícios para a população
idosa de Ipatinga. O projeto é uma parceria entre a Fundação
São Francisco Xavier e a Prefeitura de Ipatinga. Funcionando
desde setembro, a meta do programa é beneficiar 50 idosos
moradores de Ipatinga, no período de 12 meses.

Com uma equipe multiprofissional capacitada para oferecer
atendimentos diferenciados e personalizados a cada paciente
e seus familiares, o Padi possibilita acelerar benefícios como:
acelerar a recuperação do paciente, a liberação dos leitos
hospitalares para outros pacientes, a redução do tempo
médio de internação hospitalar, a independência funcional
e a melhora na capacidade de se cuidar e de ser cuidado,
pois possibilita uma melhor qualidade de vida aos idosos e a
capacitação dos cuidadores.

O Programa garante ao paciente a continuidade
do seu tratamento fora do ambiente hospitalar,
por uma equipe multidisciplinar, sem que ele se
preocupe com o custo. O projeto tem funcionado
de forma satisfatória, possibilitando já em pouco
tempo a melhora de pacientes.
May Magalhães Sholl
Gerente do Serviço de Atenção Domiciliar
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Pronas
O Programa de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas) permitiu à Fundação investir na melhoria da
assistência e da recuperação dos pacientes, com a inauguração do Centro de Reabilitação do Hospital Márcio Cunha. 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).

Encontro com candidatos a prefeito
A Fundação reuniu colaboradores convidados de suas
diversas unidades de negócio para dialogar com os
candidatos a prefeito de Ipatinga, colocando eleitores frente
aos candidatos Eduardo Figueiredo, Roberto Carlos, Robinson
Ayres, Daniel Cristiano e Cecília Ferramenta. O candidato
Sebastião Quintão não compareceu. Cada um teve a
oportunidade de apresentar propostas e planos de governo,
esclarecer dúvidas e responder a perguntas da plateia.
O encontro reforça o papel social que a instituição ocupa
hoje, ao levar informação para os seus colaboradores e
contribuir com a formação da consciência política e social,
o que fortalece o exercício da cidadania. Diferente de um
debate, o evento foi dividido em blocos com tempos iguais
para cada candidato se pronunciar, fazer e responder a
perguntas de temas como saúde, educação, transporte,
combate à corrupção, economia, entre outros.

Expo Usipa
A Fundação São Francisco Xavier marcou presença
novamente na Expo Usipa, em Ipatinga, a maior exposição
da indústria, comércio e de prestação de serviços do Leste
mineiro. Com um uma amostra dos seus mais diversos
serviços realizados por suas unidades de negócio, o
estande da instituição contou com profissionais e atividades
interativas do Hospital Márcio Cunha, da Usisaúde, do
Centro de Odontologia Integrada (COI), do Colégio São
Francisco Xavier e do Serviço de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.

De 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
Fundação.
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Principais atendimentos pelo SUS no HMC
2015
2016

4.380

9.260
3.846

20.627

21.286

14.011

57.395

14.181

44.988

48.966

45.500

6.148

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 a 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.

Partos

Cirurgias

Internações

Quimioterapias

43
36

Radioterapias*

Sessões de
hemodiálise

Transplantes

* Número de campos de tratamento. Fonte: Sistema Tabwin.

Parceiras no Vale do Aço e na Baixada Santista
A FSFX promoveu também um encontro especial com representantes de três importantes parceiras da instituição: a
AAPI (Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga), a Atmas (Associação dos Trabalhadores
Metalúrgicos Aposentados) e a Abraco (Associação Beneficente e Representativa dos Aposentados da Cosipa) – essas
duas últimas da Baixada Santista, em São Paulo. São entidades que incluem aposentados e pensionistas que construíram
a Usiminas e que muito fizeram por essa empresa a partir de seu esforço e seu suor. O encontro, realizado na sede da
AAPI, em Ipatinga, colocou em pauta ainda diversos assuntos, como plano de saúde dos aposentados, possibilidades de
novas parcerias e maior integração da categoria. Além disso, gestores da FSFX realizaram uma visita com os presidentes da
Atmas, Antônio Carlos Domingues da Costa, e da Abraco, Sidney do Carmo Chagas, às Unidades I e II do Hospital Márcio
Cunha. Momento oportuno para discutirem agendas convergentes, com transparência e abertura para melhorar serviços e
relacionamentos.

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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INVESTIMENTOS (G4.EC7)
RECURSOS FIRMADOS - EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURA
Em 2016, 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 aumentar os atendimentos (incluindo a oferta de exames), além de facilitar o acesso da população às ações
de promoção da saúde.
Valores contabilizados

RECURSOS FIRMADOS - CUSTEIOS
PROGRAMA /
CONVÊNIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM 2015 (R$)

2016 (R$)

Integra SUS

Livre movimentação

BR

1.946.065,44

1.946.065,44

Incentivo à
Contratualização

Livre movimentação

BR

10.526.208,72 10.526.208,72

ProHosp - Custeio

Compra de materiais e
medicamentos

MG

6.240.240,01

3.164.070,56

Rede Resposta

Custeio (equipe e capacitação)

MG

4.825.528,58

5.273.051,25

Leitos de Retaguarda

Custeio (equipe e capacitação)

MG

2.885.227,40

1.881.339,04

Rede Cegonha

Custeio (equipe e capacitação)

BR/MG

2.272.628,06

3.734.743,69

Convênio 2480
(Custeio)

Compra de materiais e
medicamentos

MG

2.268.660,78

69.142,62

Pronon/Pronas/Padi

Custeio (equipe e capacitação)

BR/MG

24.813,19

1.213.972,53

Incentivos (Depreciação
Investimentos)

Investimentos

BR/MG

3.073,20

346.900,38

PROGRAMA / CONVÊNIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM

2015 (R$)

2016 (R$)

Pronas - Serviço de
Reabilitação

Ampliação do serviço no HMC

BR

649.651,93

Convênio por Emenda
Parlamentar – 3471/15

Equipamentos para a
Hemodiálise

MG

-

300.000,00*

Convênio por Emenda
Parlamentar – 822107/15

Equipamentos para a
Hemodiálise

BR

-

100.170,00**

*Convênio pactuado em 2015 e recebido em 2016
** Convênio pactuado em 2015 e recebido em 2016 (R$170,00 referem-se a contrapartida da FSFX)

Programa de Bolsas de Estudos
O Colégio São Francisco Xavier deu continuidade ao Programa de Bolsa Social que se destina a crianças e
jovens oriundos de famílias socioeconomicamente carentes da região do Vale do Aço. O desenvolvimento do
programa foi por meio da concessão de bolsa de estudo integral ou parcial, conforme previsto em legislação,
para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e dos Cursos Técnicos.
Em 2016, a Fundação São Francisco Xavier também ampliou a oferta de bolsas de estudo no CSFX, para
colaboradores da instituição e seus dependentes. O programa contemplou 51 novos dependentes com
descontos parciais nas mensalidades. Ainda com o apoio da Usiminas, instituidora e principal cliente da FSFX,
foi mantido o programa de bolsas de estudos para o Ensino Regular, no Colégio.

Valores dos convênios / programas                                          
(não significa que os recursos foram repassados à FSFX ou utilizados)

PROGRAMA /
CONVÊNIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM

2015 (R$)

2016 (R$)

Pronon – Oncologia
Pediátrica

Custeio da Unidade de
Oncologia Pediátrica

BR

-

4.240.054,73

Pronon - Capacitação
em Oncologia

Custeio em capacitação em
Oncologia

BR

754.868,99

-

Pronon - Unidade de
Cuidados Paliativos

Implantação da Unidade de
Cuidados Paliativos

BR

3.636.759,82

-

Pronon - Oncologia
Pediátrica

Implantação da Unidade de
Oncologia Pediátrica

BR

1.935.307,43*

-

Pronas - Ampliação do
Serviço de Reabilitação

Ampliação do Serviço de
Reabilitação HMC

BR

1.842.477,70

-

Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP)

Compra de materiais e
medicamentos

BR

1.929.768,00**

-

Time Mania

Telemedicina - Educa SUS

BR

25.000,00

-

*Alteração de valor devido à readequação financeira com a utilização de rendimentos de aplicação.
**Esse valor refere-se ao limite financeiro total do convênio e não ao valor recebido no ano, que varia de acordo com o número de alunos matriculados no programa de internato médico.
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Desempenho
Financeiro

(G4.9 - G4.13 - G4.17 - G4.EC1 - G4.EC3 - G4.EC4)

RESULTADOS SUSTENTÁVEIS
Nas páginas a seguir, a Fundação São Francisco
Xavier apresenta um balanço financeiro de sua
evolução conquistada em 2016, a partir da
demonstração de resultados por eixo de negócios,
pelo resultado consolidado e pelo resultado
financeiro geral.

Nota-se ainda que o superavit do exercício aumentou 20,5% em relação a 2015 e alcançou a marca de
R$ 70,7 milhões, reflexo do acompanhamento sistemático do planejamento orçamentário, do zelo na
aplicação dos investimentos e da gestão financeira da FSFX, que visa assegurar a solidez e preservar a
manutenção de recursos em caixa para fazer frente a eventuais contingências.

Receitas Operacionais Líquidas – por atividade (em R$ milhares)

2014

ATIVIDADE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Em 2016, apesar dos impactos de um cenário econômico adverso, das dificuldades da saúde pública e da
alta inflação dos custos em saúde, a Fundação São Francisco Xavier alcançou resultados positivos, superando
as metas planejadas e mantendo evoluções nos seus resultados. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) do período atingiu R$ 64,4 milhões, 9,5% acima do registrado em 2015. Já o
resultado operacional registrou R$ 47,7 milhões, impulsionado pelos esforços em cada uma de suas unidades
de negócio na busca de novas parcerias e mercados, na atuação constante junto aos governos para a captação
de recursos públicos, na austeridade, na busca de novas tecnologias e no fomento da cultura de eficiência
operacional.

%

R$

%

R$

%

Saúde Suplementar

290.777

47,7%

294.676

47,4%

354.768

46,5%

Assistência MédicoHospitalar

257.375

42,2%

266.983

43,0%

339.303

44,5%

Educação

18.123

3,0%

17.009

2,7%

20.537

2,7%

Segurança e Saúde
Ocupacional

20.965

3,4%

19.652

3,2%

25.284

3,3%

Saúde Odontológica

22.880

3,8%

22.793

3,7%

22.755

3,0%

610.120

100%

621.113

100%

762.647

100%

Obs.: Receitas Operacionais Brutas, considerando o faturamento interno entre os estabelecimentos (HMC>USISAÚDE) e (COI>USISAÚDE).

2014

Educação

47,7%

42,2%

2015

2016

R$
2016/2015

(+) Receita operacional líquida

610.120

621.113

762.647

141.534

(-) Custos e despesas operacionais

570.013

575.343

714.922

139.579

40.107

45.771

47.725

1.955

9.796

12.869

22.961

10.092

(=) Resultado Líquido

49.903

58.640

70.686

12.046

(=) Lajida/Ebitda²

53.539

58.803

64.400

5.596

Margem Operacional3

6,6%

7,4%

6,3%

-1,1%

Margem Líquida3

8,2%

9,4%

9,3%

-0,2%

Margem Lajida/Ebitda3

8,8%

9,5%

8,4%

-1,0%
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47,4%

43,0%

46,5%

44,5%

Saúde Odontológica

2014

¹ Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras (+/-) Outras Receitas Não Operacionais
² Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização
3
Variação das margens em pontos percentuais

2106

Saúde Suplementar

Demonstrações de Superavit/Deficit (em R$ milhares)

(+/-) Resultado Não Operacional¹

2015

Assistência Médico-Hospitalar

Segurança e Medicina Ocupacional

(=) Resultado operacional

2016

R$

TOTAL

A avaliação contínua dos processos, utilizando a metodologia Lean Six Sigma, as avaliações de viabilidade dos
investimentos e dos novos serviços e a revisão das atividades relacionadas ao acompanhamento orçamentário,
também foram fatores importantes nesta caminhada.

ASPECTO

2015

3,8%

3,0%
3,4%

2,7%
3,0%3,3%

2,7%
3,2%
3,7%

Receitas Operacionais Líquidas – por fontes de
recursos (em R$ milhares)

2014

2015

2016

Usiminas

155.581

142.856

139.450

Convênios/Particulares

261.009

295.029

390.870

Fundo Saúde/Cosaúde

89.383

90.061

113.966

SUS/Estado/OSS - Organização Social de Saúde

104.147

93.167

118.361

TOTAL

610.120

621.113

762.647

RECEITA POR FONTES DE RECURSOS
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2014

Usiminas

2015

2106

15,5%

15,0%

17,1%

23,0%

25,5%

Convênios/Particulares

18,3%

Fundo Saúde/Cosaúde
SUS/Estado/OSS

14,9%

14,5%

14,7%

42,8%

47,5%

51,3%

Evolução dos resultados (em R$ milhões)
Resultado Operacional

Resultado Líquido

EBITDA
70,7

58,6
40,1

2014

45,8

47,7

49,9

2015

2016

2014

2015

53,5

2016

2014

58,8

2015

64,4

2016

Ebtida (em R$ milhões)

UNIDADE

PLANEJADO

EXECUTADO

VARIAÇÃO (%)

HMC I

8,90

12,63

3,73

HMC II

12,29

12,50

0,21

HMC ONCOLOGIA

8,72

7,07

-1,65

HMCC

2,15

2,19

0,04

HMC TOTAL

32,06

34,39

2,33

USISAÚDE

23,38

23,65

0,27

CSFX

1,81

1,92

0,11

COI

4,21

2,23

-1,98

SEG. e SAÚDE OCUP./CONTRATOS

1,44

2,20

0,76

62,90

64,40

1,49

8,25%

8,44%

0,19%

FSFX
M. EBTIDA FSFX
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Com a limitação de recursos vinculados aos repasses
referentes aos atendimento pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), o alto custo dos serviços de saúde, a necessidade de
investimento em capacitação e a manutenção de profissionais
qualificados, o Hospital Márcio Cunha (HMC) teve o ano
de 2016 marcado por ações voltadas para a melhora de
sua performance operacional. Nesse sentido, o destaque
maior foi a expansão dos serviços ofertados, por meio da
implantação da Unidade Avançada FSFX, no bairro Canaã,
em Ipatinga, alem do início das atividades de Diagnóstico
por Imagem na APAS, em Santos, e da ampliação do Centro
de Terapia Renal Substitutiva (com 20 novas máquinas e
a substituição de outras 11). Acrescentam-se ainda a este
avanço os resultados do Serviço de Atenção Domiciliar, para
atender a pacientes de convênio em Ipatinga, a implantação
da Atenção Domiciliar, em Santos, e do Programa de
Atenção Domiciliar ao Idoso (Padi), em Ipatinga, o início
das atividades no Centro de Reabilitação e na Unidade de
Cuidados Paliativos.
Na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha,
os avanços foram na conclusão de grandes melhorias
estruturais, ampliações e modernizações, como a oncologia
clínica. No setor de radioterapia, houve a incorporação
de novas tecnologias nos novos aceleradores lineares,
possibilitando a aquisição de um sistema para oferecer
tratamentos de Radioterapia de Intensidade Modulada (o
chamdo IMRT) e de Radiocirurgia, além da Braquiterapia,
evitando deslocamentos da população local para grandes
centros. O desempenho da Unidade só não alcançou o
resultado planejado devido ao atraso no início das atividades
do segundo acelerador (plan.: abril - real.: novembro).

No que tange à busca por novas opoprtunidades em
parceria com o poder público, a Fundação São Francisco
Xavier iniciou a operacionalização das atividades e serviços
no Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC). O modelo
vigente estabelecido é por meio de um contrato de gestão
celebrado com o município de Itabira, no formato de
Organização Social de Saúde (OSS). Com isso, o hospital
público passou a realizar 100% dos seus atendimentos pelo
SUS, proporcionando assistência com qualidade, segurança
e menor custo às comunidades de Itabira e de outros 12
municípios da região.
Em relação à Usisaúde, as ações de controle da sinistralidade
e contenção do aumento de custo na operadora de planos
de saúde proporcionaram queda na sinistralidade das
carteiras Usiminas (planejado: 79,5% e real: 79,31%).
Destaque para os resultados dos programas de promoção da
saúde, tais como o Projeto Superar (prevenção de doenças
osteomusculares), o aumento do número de beneficiários
do Projeto Acompanhar (assistência à saúde em casa) e a
ampliação da carteira de clientes do Usifamília, o modelo
inovador de atenção primária que traz o paciente para o
centro do cuidado, com impacto profundo na qualidade
assistencial. Merecem ser ressaltadas também como ações
de contenção de custos e controle da sinistralidade: a
primarização dos serviços de atendimento domiciliar pela
Fundação, a centralização dos processos de avaliação de
órteses, próteses e materirais especiais (OPMEs) de alto custo
e o fortalecimento da auditoria médica concorrente.
O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) ampliou o número
de alunos matriculados, passando de 3.043, em 2015,
para 3.371 no último ano, reflexo, principalmente, do
crescimento de 30% dos alunos dos cursos Técnico e de
Pós-graduação, este último em parceria com a PUC Minas.
Dentre as conquistas, destaque para os resultados alcançados
no ingresso dos alunos nas faculdades. Dos 172 alunos
matriculados na 3ª série do Ensino Médio, no ano de 2015,
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65,1% foram aprovados em universidades públicas, o que
significa um avanço de 4,8% em relação ao ano anterior
(62% em 2014).
No Centro de Odontologia Integrada (COI), o ano de
2016 evidencia a expansão dos serviços ofertados, com
a implantação da Clínica na Unidade Avançada FSFX, no
bairro Canaã, em Ipatinga, e da Clínica na Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Timóteo. Apesar da ampliação
dos pontos de atendimento, a performance da unidade foi
impactada diretamente pelo cenário de crise, com reflexo na
queda do número de vidas de planos odontológicos (plan.:
66.613 - real.: 53.091).
O Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente FSFX também pautou na estratégia
de ampliação de sua carteira. Isso permitiu expandir os
atendimentos a 18.454 novas vidas, fechando 2016 com
102.417 vidas sob contrato no total. O número é 22% maior
em comparação a 2015. Destaque para a operacionalização
do contrato de Saúde Ocupacional com a montadora Fiat,
em Betim, e dos contratos de Bombeiro Civil, em Ipatinga,
e de levantamento ambiental na Usiminas Mecânica, além

Demonstração de valores adicionados (em R$)

ASPECTO

Receitas¹
(-) Insumos e Serviços
Adquiridos de Terceiros e
Depreciação
(=) Valor Adicionado
Líquido Produzido pela
Instituição
(+) Valor adicionado recebido
em transferência²

da ampliação dos atendimentos ligados à ergonomia e da
implantação dos serviços de avaliação psicológica.
No que tange aos custos e às despesas operacionais, o
aumento é reflexo da expansão dos serviços citados acima
em todas as unidades de negócio da FSFX, com contrapartida
na receita, tais como a gestão do Hospital Municipal Carlos
Chagas, em Itabira, pela FSFX, além do alto índice de inflação
saúde. Várias ações para frear este cenário econômico de
alta da inflação e da inadimplência foram feitas por meio do
programa Otimizar para Sustentar, que teve grande foco em
austeridade, eficiência operacional e revisões de processos.
Entre as principais, estão: centralização de operações
(Faturamento e Contas Médicas), mercado livre de energia,
forte atuação na cobrança aos inadimplentes, aquisição
e instalação da caldeira para produção própria de vapor,
substituição das lâmpadas convencionais por LED, além
das campanhas veiculadas de uso consciente de recursos,
como energia elétrica, água, telefone, papéis/impressões e
alimentos. A renegociação e a unificação de contratos, o
controle rigoroso do orçamento por centro de custos e de
resultado e a gestão matricial de despesas também foram
peças fundamentais para garantir o equilíbrio entre a receita
e a despesa, mesmo diante da conjuntura desfavorável do
país.

2015

2016

R$ 2016 (-)
2015

R$ 2016
(-) 2015

618.108.483

759.342.739

141.234.255

22,8%

442.338.557

556.528.014

114.189.457

25,8%

2014

2015

2016

R$ 2016
(-) 2015

R$ 2016
(-) 2015

9.891

7.248

4.596

-2.652

-36,6%

306.500

365.140

439.579

74.439

20,39%

ASPECTO

Dívida¹
Patrimônio Líquido

¹ Soma dos empréstimos e financiamentos circulantes e de longo prazo.

Indicadores financeiros

LIMITE

2014

2015

2016

Caixa e aplicações financeiras: disponibilidade
mínima de 25% da receita.

≥ 25%

28,2%

34,7%

34,6%

Investimentos: % da Geração Operacional de Caixa
(Ebitda) aplicados em atividades operacionais.

≤ 70%

60,4%

46,2%

48,8%

Vendas por região (em R$ milhares)

REGIÃO

Vendas em São Paulo/Outras regiões
TOTAL DE VENDAS BRASIL

175.769.927

202.814.725

27.044.798

2014

2015

2016

R$ 2016
(-) 2015

512.501

525.897

659.109

133.213

97.619

95.217

103.538

8.321

610.120

621.114

762.647

141.534

15,4%
Balanço patrimonial (em R$ milhares)

29.457.068

13.483.396

84,4%

(=) Total do Valor
Adicionado a Distribuir

191.743.598

232.271.793

40.528.194

21,1%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR
ADICIONADO

191.743.598

232.271.793

40.528.194

21,1%

Remuneração do Trabalho
(Pessoal e Encargos)

133.104.072

161.585.995

28.481.922

21,4%

58.639.526

70.685.798

12.046.272

20,5%

2014

2015

2016

R$ 2016
(-) 2015

227.696

273.715

349.906

27,8%

28.836

32.652

39.584

21,2%

143.174

161.963

181.939

12,3%

10.760

16.422

13.943

-15,01%

TOTAL DE ATIVOS

410.466

484.752

585.372

20,8%

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

410.466

484.752

585.372

20,8%

ASPECTO
Ativo Circulante
Realizavel a Longo Prazo
Ativo Imobilizado

¹ Soma das receitas de serviços hospitalares, mensalidades de planos de saúde e odontológicos, mensalidades escolares e serviços contratados, deduzidos das provisões para devedores duvidosos.
² Soma das receitas financeiras e outras receitas não operacionais que contemplam, principalmente, as receitas com aplicações financeiras da instituição.
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Capitalização total discriminada em termos de dívida¹ e patrimônio líquido (em R$ milhares)

Vendas em Minas Gerais

15.973.671

Superavit do Exercício

No comparativo da Demonstração de Valores Adicionados (DVA) entre os anos de 2016 e 2015, constata-se que a Fundação São
Francisco Xavier gerou R$ 40,5 milhões, o equivalente a 21% a mais de riqueza do que no ano anterior, totalizando uma riqueza
gerada de R$ 232,3 milhões. Desse montante, a instituição distribuiu suas riquezas da seguinte forma: 70%, cerca de R$ 161,6
milhões, com gastos para remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios) e 30%, que representam R$ 70,7 milhões,
retidos como superavit para manter a sustentabilidade da FSFX no curto, médio e longo prazo. O que possibilita a liquidez
necessária para a realização de novos investimentos e agregar mais valor. Sem fins lucrativos, a Fundação São Francisco Xavier
reinveste na própria operação e na concretização de seus planos de crescimento.

Ativo Intangível

Nota: Considerando os Ativos e Passivos consolidados da Fundação São Francisco Xavier e da Fundação Educacional São Francisco Xavier
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Sobre o Relatório
MATRIZ DE MATERIALIDADE (G4.18 - G4.19 - G4.20
G4.21 - G4.22 - G4.23 - G4.25 - G4.26 - G4.27 - G4.28
G4.29 - G4.30 - G4.31 - G4.32 - G4.33)

O relatório da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) segue as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) G4 e apresenta
o desempenho da organização no período de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2016.
O relatório está de acordo com a opção “essencial” da GRI
G4, os principais stakeholders são apresentados no decorrer
do relatório e os indicadores estão sinalizados ao longo do
texto.
O conteúdo do relatório mostra à sociedade o compromisso
da FSFX com ações concretas de sustentabilidade, mostrando
o seu desempenho social, ambiental e econômico.
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 que
contou com a participação dos colaboradores das principais
unidades de negócio da FSFX. Para definição dos temas
materiais foram seguidas as etapas:

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.

•
•
•

•

organização e a influência sobre as avaliações e decisões
dos stakeholders.
Identificados os Aspectos Materiais combinando as
avaliações.
Definidos critérios que tornam um Aspecto Material.
Para cada Aspecto Material foram definidos 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.

•

•
•

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.

O resultado da Materialidade das políticas e práticas
da FSFX é apresentado a seguir e ressalta-se que dos
25 aspectos materiais propostos foram priorizados 12
Aspectos Materiais que estão listados abaixo:
1. Ética

ASPECTO E INDICADOR GRI

LEIA
(PÁG.)

Ética

Ética e Integridade: G4.56
Combate à Corrupção: G4.SO4

12 e 35
40

Desempenho Econômico

Desempenho Econômico: G4.EC1 - G4.EC3 - G4.EC4
Impactos Econômicos Indiretos: G4.EC7
Práticas de Compra: G4.EC9

209
54 e 206
179

Responsabilidade Social

Comunidades locais: G4.SO1

196

Satisfação de Clientes

Rotulagem de Produtos e Serviços: G4.PR5

35

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

168 e 171
176
178
172 a 174

Saúde e Segurança de
Clientes e Colaboradores

Saúde e segurança no trabalho: G4.LA5, G4.LA8
Saúde e segurança do cliente: G4.PR1
Privacidade do cliente: G4.PR8

175 e 176
50, 51 e 180
-

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

188
190
190
-

Qualidade

Rotulagem de produtos e serviços: G4.PR5
Saúde e segurança do paciente: G4.PR1

42 a 44
50, 51 e 180

Promoção da Saúde

Saúde e segurança do cliente: G4.PR1
Serviços de Saúde*

50, 51, 116
e 180

Tecnologia e Inovação

*

54 a 63 e 73

Participação no Mercado

Presença no Mercado: G4.EC5

-

Educação, Treinamento e
Desenvolvimento

Treinamento e educação: G4.LA9 - G4.LA10 - G4.LA11

45 a 47

2. Desempenho Econômico

4. Satisfação de Clientes
5. Gestão de Riscos

A priorização dos temas ocorreu da seguinte forma:

6. Saúde e Segurança de Clientes e Colaboradores

•

7. Gestão Ambiental

Aplicados os princípios da Materialidade e Inclusão
de stakeholders. Cada Aspecto e tópico considerados
relevantes foram avaliados para identificar: A significância
dos impactos econômicos, ambientais e sociais da

ASPECTOS / TEMA
MATERIAL

3. Validação dos temas de maior relevância para a
organização

3. Responsabilidade Social

2. Priorização dos temas de maior relevância para
a organização

Temas materiais, impactos e indicadores (G4.19 - G4.20 - G4.21)

8. Qualidade
9. Promoção da Saúde
10. Tecnologia e Inovação
11. Participação no Mercado

* Apesar de não se relacionarem diretamente com nenhum aspecto previsto pela metodologia
GRI G4, estes temas receberam o mesmo nível de atenção dos demais e, ao longo do relatório,
encontram-se suas informações.

12. Educação, Treinamento e Desenvolvimento
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ÍNDICE REMISSIVO GRI G4
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.

INDICADOR

DEFINIÇÃO

PÁGINAS

RESPOSTAS OU
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

G4.1

Declaração do Presidente

6a9

-

G4.3

Nome da organização

14

Fundação São Francisco
Xavier

G4.4

Principais marcas, produtos e
serviços

G4.5

Localização da sede da
organização

G4.6

Número de países nos quais
a organização opera e nome
dos países nos quais as suas
principais operações estão
localizadas

G4.7

Natureza da propriedade e
forma jurídica da organização

G4.8

G4.9

Mercados em que a
organização atua

Porte da organização,
incluindo o número total
de empregados, número
total de operações, vendas
líquidas, capitalização total
discriminada em termos de
dívida e patrimônio líquido e
a quantidade de produtos ou
serviços prestados
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G4.10

Total de empregados por
contrato de trabalho e gênero

168

-

G4.11

Percentual do total de
empregados cobertos por
acordos de negociação
coletiva

168 e 176

-

G4.12

Cadeia de fornecedores da
organização

177 a 179

-

G4.13

Mudanças significativas
ocorridas no decorrer do
período coberto pelo relatório

10, 17, 20, 24, 54,
177 e 209

-

14,15 e 76

G4.14

Adoção do princípio da
precaução

53

-

13 e 14

Av. Kiyoshi Tsunawaki, nº
41 - Bairro das Águas 35160-158 - Ipatinga (MG)
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Um país, Brasil

G4.15

Cartas, princípios ou outras
iniciativas desenvolvidas
externamente de caráter
econômico, ambiental e social
que a organização subscreve
ou endossa

32 e 35 a 37

-

24

-

G4.16

32

-

G4.17

Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas ou documentos
equivalentes da organização

209

-

13

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 oferecem
serviços em outras
localidades e estados
brasileiros, como São
Paulo, Rio Grande do Sul e
Espírito Santo

Participação em associações
(setoriais) e organizações
nacionais ou internacionais

G4.18

Processo adotado para definir
o conteúdo do relatório e os
limites dos Aspectos

218 e 219

-

G4.19

Aspectos Materiais
identificados no processo de
definição do conteúdo do
relatório

218 e 219

-

G4.20

Limite do Aspecto dentro
da organização. Entidades
ou grupos de entidades
para quais o Aspecto não é
relevante ou é relevante

218 e 219

-

G4.21

Limite do Aspecto fora da
organização

218 e 219

-

13, 168 e 210 a
215

-
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G4.22

Efeito de quaisquer
reformulações fornecidas
em relatórios anteriores
e as razões para essas
reformulações

G4.23

Relate alterações significativas
em relação a períodos
cobertos por relatórios
anteriores em Escopo e
Limites de Aspecto

218 e 219

Lista de grupos de
stakeholders engajados pela
organização

164 a 167

G4.24

G4.25

G4.26

218 e 219

Base usada para a
identificação e seleção
de stakeholders para
engajamento

164 a 167 e
218 a 219

Abordagem adotada pela
organização para engajar os
stakeholders

164 a 167 e
218 a 219

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

164 a 167 e
218 a 219

G4.28

Período coberto pelo
relatório para as informações
apresentadas (ano fiscal ou
civil)

218

G4.29

Data do relatório anterior
mais recente (se houver)

2015 - Relatório GRI
G4

G4.30

Ciclo de emissão do relatório
(anual, bienal etc.)

G4.31

Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório ou
seu conteúdo

G4.32

Relate a opção “de acordo”
escolhida pela organização.
Relate o Sumário do
Conteúdo da GRI para a
opção escolhida
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-

G4.33

Política corrente adotada para
submeter o relatório a uma
verificação externa

220

G4.34

Estrutura de governança da
organização, incluindo os
comitês do mais alto órgão de
governança

28 a 31

G4.56

Valores, princípios, padrões
e normas de comportamento
da organização, como
códigos de conduta e ética

40 e 41

G4.EC1

Valor Econômico Direto
gerado e distribuído

209 a 215

G4.EC3

Cobertura das obrigações
previstas no Plano de Pensão
de benefícios da organização

209 a 215

G4.EC4

Assistência financeira recebida
do governo

209 a 215

G4.EC5

Variação da proporção
do salário mais baixo,
discriminado por gênero,
comparado ao salário
mínimo local em unidades
operacionais importantes

G4.EC7

Desenvolvimento e impacto
de investimentos em
infraestrutura e serviços
oferecidos

54 a 62 e 206

G4.EC9

Proporção de gastos com
fornecedores locais em
unidades operacionais
importantes

179

G4.EN3

Consumo de energia dentro
da organização

188 e 189

G4.EN4

Consumo de energia fora da
organização

G4.EN5

Intensidade energética

-

-

-

-

-

2016

Março de 2016

Anual

Assessoria de
Comunicação

218

A FSFX respeita o salário
mínimo legal. O menor
salário praticado é o salário
mínimo legal

A Fundação não faz
consumo de energia fora
da organização

188 e 189

Essencial
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G4.EN6

G4.EN7

Redução do consumo de
energia

Reduções nos requisitos
de energia relacionados a
produtos e serviços

190 e 191

G4.EN9

Fontes hídricas
significativamente afetadas
por retirada de água

A FSFX não afetou fontes hídricas por
retirada de água.

G4.EN10

Percentual e volume total de
água reciclada e reutilizada

A FSFX não reciclou e/ou reutilizou água em 2016

G4.EN22

Descarte total de água,
discriminado por qualidade e
destinação

190

G4.EN23

Peso total de resíduos,
discriminado por tipo e
método de disposição

G4.EN25

Peso de resíduos
transportados, importados,
exportados ou tratados
considerados perigosos

192 a 195

G4.EN32

Percentual de novos
fornecedores selecionados
com base em critérios
ambientais

A FSFX não adota critérios ambientais para
selecionar fornecedores

Impactos ambientais
negativos significativos reais
e potenciais na cadeia de
fornecedores e medidas
tomadas a esse respeito

A FSFX não adotou ainda procedimentos para
responder a este indicador

Número total e taxas de novas
contratações de empregados
e rotatividade por faixa etária,
gênero e região

168
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G4.LA4

Prazo mínimo de notificação
sobre mudanças operacionais
e se elas são especificadas
em acordos de negociação
coletiva

176

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

175

G4.LA8

Tópicos relativos à saúde
e segurança cobertos
por acordos formais com
sindicatos

176

G4.LA9

Número médio de horas de
treinamento por ano por
empregado, discriminado por
gênero e categoria funcional

45 a 47

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

G4.LA11

Percentual de empregados
que recebem regularmente
análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira,
discriminado por gênero e
categoria funcional

38, 39, 188 e 189

Total de água retirada por
fonte

G4.LA1

A FSFX não tem empregos temporários

38, 39, 188 e 189

G4.EN8

G4.EN33

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.

192 a 195

A FSFX não possui este programa implementado

170 e 171
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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

172 a 174

G4.SO1

Percentual de operações com
programas implementados de
engajamento da comunidade
local, avaliação de impactos e
desenvolvimento local

198 a 204

G4.SO4

Comunicação e treinamento
em políticas e procedimentos
de combate à corrupção

40 e 41

G4.SO9

Percentual de novos
fornecedores selecionados
com base em critérios
relativos a impactos na
sociedade

A FSFX ainda 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

178

G4.PR1

Percentual das categorias
de produtos e serviços
significativas para as quais
são avaliados impactos na
saúde e segurança buscando
melhorias

50, 51 e 180

G4.PR5

Resultados de pesquisas de
satisfação do cliente

42 a 44

G4.PR8

Número total de queixas e
reclamações comprovadas
relativas à violação de
privacidade e perda de dados
de clientes
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A FSFX não registrou reclamação referente a
quebra de sigilo do paciente em 2016

As ações e os resultados conquistados em 2016 ressaltam
os avanços das boas práticas de governança aplicadas pela
Fundação São Francisco Xavier. Um modelo que só alcança o
patamar de sucesso a partir do trabalho em equipe, de forma
inovadora e engajada de suas lideranças e colaboradores.
Com foco na sustentabilidade dos negócios, a instituição
provou que as estratégias priorizadas dentro do seu Plano
de Travessia foram e continuarão sendo primordiais para
atravessarmos o momento econômico vivenciado no país.
Caminhos que precisam ser trilhados de forma responsável,
sem perder a ousadia de apostar e a coragem de ir além para
superar as adversidades e manter a solidez dos programas
institucionais. Nesse sentido, esta segunda edição do
Relatório de Sustentabilidade FSFX, seguindo os padrões da
GRI, valorizando a transparência em cada ação, deixa muito
claro aonde a Fundação deseja chegar. É fortalecer a atuação
no Vale do Aço e em regiões de atividades da Usiminas, sem
deixar de avaliar as oportunidades que o mercado possa
oferecer para expandir para outras cidades.
Um bom exemplo disso é o amplo portfólio de serviços do
Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e
Meio Ambiente, que pode atender a segmentos da indústria
e comércio em várias localidades do país. A incorporação de
novos serviços de saúde - públicos e da operadora Usisaúde
- também integra essa missão, sem perder a vocação do
exercício da filantropia na comunidade, com o fortalecimento
dos programas nas áreas da saúde e educação.
Outro aspecto de destaque, a gestão da qualidade, está
comprovada por meio de novas certificações, com normas e
conceitos que norteiam todas as iniciativas das unidades de
negócio. O foco está em primar pela segurança em todos os
processos e conferir credibilidade ao trabalho da Fundação.
Caminho pavimentado de forma ainda mais consistente
com conquistas recentes: da Usisaúde, com a acreditação
em nível máximo (Nível 1) no Programa de Acreditação das

Operadoras, com base na Resolução Normativa (RN) 277 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); do COI, ao
tornar-se a primeira instituição de assistência odontológica de
Minas Gerais a ser certificada na norma ISO 9001:2008; e do
Hospital Márcio Cunha, ao alcançar uma certificação inédita
entre os hospitais de Minas Gerais: o estágio 6 da Electronic
Medical Record Adoption Model (EMRAM - Adoção do
Modelo de Registro Médico Eletrônico), da Healthcare
Information and Management Systems Society.
Evolução com qualidade e produtividade. Em 2016,
investimentos em infraestrutura e na ampliação dos
atendimentos também foram a tônica da Fundação São
Francisco Xavier. Os exemplos mais notáveis estão nos
investimentos em parcerias odontológicas, na criação da
nova Unidade Avançada FSFX e na expansão das Unidades
de Oncologia do HMC e na Saúde Ocupacional FSFX. Tudo
isso mostra o padrão de qualidade ofertado para cuidar mais
e melhor das pessoas, nosso principal valor. Evidencia, ainda,
o constante estímulo à adoção de novas tecnologias, projetos
de pesquisa, capacitação e valorização de seus colaboradores.
Sem fins lucrativos, a Fundação São Francisco Xavier reinveste
na própria operação e na concretização de seus planos de
investimento. Estratégias integradas e alinhadas ao Programa
Otimizar para Sustentar, permitindo crescer de forma
sustentável, – minimizando impactos socioambientais –, a
proteção dos recursos naturais e a perenidade dos negócios,
com a máxima eficiência em cada atividade.
É dessa forma que a Fundação São Francisco Xavier almeja
continuar avançando, em parceria com sua instituidora, a
Usiminas, com o poder público nas diversas esferas e com
a sociedade em geral. Afinal, tornar-se uma das principais
referências na área da saúde e da educação do nosso país
significa mostrar o quanto uma gestão comprometida com
a segurança e a qualidade da assistência em saúde e da
educação pode gerar resultados positivos e sustentáveis aos
clientes e à comunidade.
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