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Mensagem da
Administração
G4-1 | G4-2 | G4-13

2017 foi um grande ano para a Fundação São Francisco Xavier, que fecha o período com saldo de ações
bastante positivo. Foram inúmeras as entregas realizadas e, também, duas novas unidades inauguradas: a
Unidade Avançada FSFX, em Timóteo, e o Hospital de
Cubatão. Fatos que só contribuem para o crescimento
e evolução da Fundação, cujo sucesso sempre esteve
ligado à sua capacidade de se adaptar às exigências
de mercado, garantindo um serviço de excelência.
E, hoje, com muito orgulho, temos a certeza de que,
mesmo em momentos de grandes mudanças, conseguimos vislumbrar oportunidades para enfrentar
novos desafios e quebrar velhos paradigmas estabelecidos, com muito sucesso em nossas empreitadas.
Estabelecido como o Ano do Colaborador, este mote
serviu para nortear nossa atuação diante das diretrizes necessárias de crescimento, pois remeteu àquilo
que possuímos de mais concreto em nosso negócio:
nossa força de trabalho. Sem o empenho e dinamismo
de nossos colaboradores, seria difícil enfrentarmos,
com tanta eficiência, as controvérsias do mercado e
conquistarmos feitos tão importantes como os alcançados no ano passado.

“Sem o empenho e
dinamismo de nossos
colaboradores, seria
difícil enfrentarmos,
com tanta eficiência, as
controvérsias do mercado
e conquistarmos feitos
tão importantes como
os alcançados no ano
passado”.

Inauguramos importantes novas estruturas no Hospital Márcio Cunha, unidade hospitalar referência para
mais de 35 municípios da região Leste do estado.
Espaços como a Casa das Mães, que acolhe as parturientes em seu momento mais delicado, e a Oncologia
Pediátrica, única em seu modelo de atendimento em
toda Minas Gerais. Enfrentamos grandes desafios,
como a epidemia de febre amarela no início do ano,
que fez todos os olhos do país se voltarem para o Vale
do Aço e para nossa atuação. Mais uma vez, a FSFX e o
Hospital Marcio Cunha protagonizaram uma ação efetiva, garantindo atendimento qualificado e segurança
para a população num momento tão difícil.
Implantamos novos projetos, como o Robô Laura, que,
de maneira inovadora, nos ajudaram a reduzir a taxa
de mortalidade dos pacientes com sepse grave em
14,19%, com sua implantação. Nossa Unidade de On-

cologia recebeu o aval para se tornar um centro
de pesquisas clínicas em seres humanos, o que
nos permitirá desenvolver técnicas ainda mais
perspicazes para o tratamento da doença. Fatos
como estes corroboram as inúmeras renovações
de acreditações, certificações e prêmios recebidos pelo HMC em 2017, como o HIMMS Estágio
7, tornando o primeiro hospital paper less do país
com o sistema de gestão Tasy.
Em Itabira, completamos um ano de atuação
junto ao Hospital Municipal Carlos Chagas,
fortalecendo ainda mais os laços da FSFX com
a comunidade local. Em 2017, vale ressaltar a
mobilização da população, Ministério Público,
Conselho Municipal de Saúde, Gerência Regional
de Saúde, colaboradores e corpo clínico para
que o atendimento da maternidade continuasse
sendo referenciado no HMCC. E o mutirão da
catarata, que realizou quase 300 procedimentos,
incluindo cirurgias eletivas.
Por falar em inovação, o Colégio São Francisco
Xavier comemorou seus 55 anos mirando no futuro, trazendo para seus alunos a opção de uma
formação bilíngue, em inglês e português. Em
um mercado competitivo, como o que estamos
vivendo, este pode ser o fator decisivo para uma
carreira de sucesso. Destacando o seu papel de
motivador social, o Programa de Bolsas de Estudos do Colégio registrou um aumento de 12,3%
em 2017, comparando com o total de 2016,
demonstrando o compromisso em cumprir as
metas de filantropia da Fundação São Francisco
Xavier.
Outro orgulho para a Fundação veio de seu Centro de Odontologia Integrada, que supera, com 15
anos de antecedência, as metas globais preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
para o controle da cárie dental em crianças.
Comemorando seus 35 anos de atuação no Vale
do Aço, o COI garantiu a sua recertificação ISO
9001, título que valida o padrão de qualidade
dos serviços oferecidos pela entidade. Para estar
sempre atualizado com as melhores práticas,
foram realizados investimentos em avançados
equipamentos e na atualização tecnológica. Em
2017, o Centro de Odontologia viu alguns de seus
processos ganharem mais agilidade e eficiência
com essa modernização, como, por exemplo, a
aquisição de novas torres para raio-X.

Já a Usisaúde se tornou a primeira operadora do
interior de Minas Gerais a receber a Certificação
Nível 1 da ANS. Aprimorando cada vez mais sua
gestão dos planos individuais, empresariais e
odontológicos, com foco na expansão, na qualidade e na sustentabilidade, a operadora hoje
é a maior e mais bem ranqueada pelo Índice de
Desenvolvimento da Saúde Suplementar (IDSS)
nas regiões do Vale do Aço e Baixada Santista.
Em 2017, focou na conquista de novos clientes
com o lançamento de um novo portfólio de produtos, conquistando um crescimento de 13% no
segmento de planos corporativos do mercado
empresarial.
Para finalizar, a Fundação São Francisco Xavier
estabeleceu uma nova marca para representar
o seu Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente, fortalecendo sua
atuação diante de novas oportunidades. Assim
nasceu a marca Vita Soluções em Saúde Ocupacional, iniciativa que veio para tornar ainda mais
forte o trabalho que a unidade realiza há anos
e que conta com toda a expertise da FSFX em
saúde ocupacional, qualidade de vida, segurança e sustentabilidade. Mesmo em um cenário
de instabilidade financeira como foi 2017, a Vita
manteve seu crescimento interno no Vale do Aço
e abriu novas possibilidades, graças ao nome
forte da FSFX, que agrega valor ao serviço e atrai
o interesse de empresas de várias partes do país.
Para nós, da Fundação São Francisco Xavier, apresentar estas e muitas outras ações desenvolvidas
e os bons resultados alcançados pela instituição
é um enorme orgulho. Deixa claro nosso compromisso de promover a constante sustentabilidade
do negócio e o ganho de produtividade. Com este
relatório, sintetizamos o que de mais importante
realizamos em nosso dia a dia: a constante busca
por novos desafios, novas realizações e desenvolvimento de nossa força de trabalho. Estes são
os fatores que tornam a Fundação São Francisco
Xavier tão grandiosa quanto se propõe a ser nos
últimos 48 anos.

Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da Fundação
São Francisco Xavier
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Nosso perfil
Entidade Filantrópica de Direito Privado, sem fins lucrativos, a Fundação São Francisco Xavier é reconhecida por uma atuação comprometida com o desenvolvimento humano e a sustentabilidade nas
práticas de gestão, multiplicando oportunidades de negócio com
efetividade nos resultados.

G4-3 | G4-7

Visão, Missão e Valores
G4-56

VISÃO
Constituir-se modelo de excelência no País,
nas áreas de saúde e educação, tendo como
foco:
• 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.

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

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.

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.
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.
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.
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.

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.

Excelência
Consideramos a disciplina e o exercício adequado da técnica como fatores primordiais para
alcançarmos a excelência. Temos, como objetivos, 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.

Localização
G4-5 | G4-6 | G4-8 | G4-9

PE

MG

5.330 Colaboradores
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SP

Porte da organização: Grande porte
Total de ativos: R$ 642.015 milhões
Fundação de direito privado sem acionistas
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D

D
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D
D

D

D

D

D
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Nossos números - 2017
7 unidades de negócios
Presença em 5 estados brasileiros
5.330 colaboradores
1.586 novos empregos diretos
33,5 horas per capita de treinamento e
capacitação de colaboradores
Corpo clínico:
404 médicos no Hospital Márcio Cunha
80 médicos no Hospital de Cubatão
70 médicos no Hospital de Itabira
Atendimentos para pacientes do SUS: superou
a meta, atingindo a média 74%
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Fornecedores: 1.066 fornecedores
avaliados/1.033 contratos ativos
9.238 elogios registrados pelos canais de
atendimentos
5 certificações nacionais e internacionais
Redução de 47,66% no custo de energia elétrica
entre 2017 e 2016 pago no Mercado Cativo
Redução de aproximandamente 22% do
custo da água proveniente da Companhia de
Abastecimento, com a construção de poço
artesiano na Unidade II do HMC
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Modelo de negócio
G4-4
A vocação pela sustentabilidade e responsabilidade
social molda o perfil da Fundação São Francisco Xavier
(FSFX), entidade filantrópica de direito privado com
sede em Ipatinga (MG). Foi nesta cidade que, em 1969,
a organização nasceu como braço social da Usiminas.
Ao longo dos anos, a FSFX se expandiu, ganhou novos
territórios e consolidou sua missão ao promover a
saúde, a formação educacional e a segurança, sempre
focada na sustentabilidade e respeito ao ser humano.
Sua trajetória é pontuada por grandes êxitos, em que
ressaltam-se a credibilidade que conquistou junto à
comunidade, a qualidade na prestação dos serviços e
o papel transformador de seus projetos. A instituição
desenvolve amplas ações por meio de sete unidades de
negócio: Hospital Márcio Cunha; Colégio São Francisco
Xavier; Usisaúde; Centro de Odontologia Integrada; Vita
Soluções em Saúde Ocupacional; Hospital Municipal
Carlos Chagas; e Hospital de Cubatão, esta última assumida em 2017.
Comprometida com o desenvolvimento humano e
econômico das regiões onde atua, a Fundação São
Francisco Xavier mereceu o reconhecimento de Entidade
Beneficente de Assistência Social, certificação concedida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
O título é um dos inúmeros indicativos da efetividade
dos programas e projetos que a FSFX realiza. São ações
que agregam uma série de valores, capazes de assegurar
o crescimento do negócio sem perder o compromisso
com os cidadãos, os stakeholders e com as práticas
sustentáveis.

>> HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
A excelência no atendimento de alta complexidade
credencia o HMC como um hospital de referência
para a região Leste de Minas Gerais. Com duas
unidades, o hospital alia inovação, alta tecnologia e colaboradores qualificados na prestação de
serviços ambulatoriais, de pronto-socorro, medicina diagnóstica, oncologia, ensino e pesquisa,
terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal,
urgência e emergência, terapia renal substitutiva,
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alta complexidade cardiovascular, paliativismo,
reabilitação entre outros, incluindo a oncologia
infantil. Inaugurado em 1965, o HMC conta com
certificações importantes que atestam a qualidade
de seus processos. Foi o primeiro hospital brasileiro
a receber da Organização Nacional de Acreditação
(ONA) o certificado de Acreditação em Excelência
(2003); o primeiro do país a receber o certificado
HIMSS estágio 7 - com o sistema de gestão Tasy; e
está entre os seis do país a possuir a certificação
internacional Det Norske International Accreditation Standard (DIAS).

>> USISAÚDE
A operadora de planos de saúde destaca-se por
desenvolver estratégias de promoção da saúde
e atenção aos seus beneficiários. Sua carteira
supera a marca de 143 mil vidas atendidas, em
quatro estados do país. A Usisaúde figura como a
maior operadora na modalidade filantropia e foi a
primeira de Minas a ser certificada com a norma
ISO 9001, em 2005. Com mais de duas décadas de
história, a Usisaúde detém ainda certificação Nível
1 da Resolução Normativa 277 da Agência Nacional
de Saúde Suplementar. Com ampla rede credenciada, a Usisaúde direciona seus esforços para um
rigoroso controle da sinistralidade dos planos e
aposta no modelo de atenção primária, sempre
mantendo o ser humano no centro do atendimento.

>> CENTRO DE ODONTOLOGIA
INTEGRADA
Criado em 1981, o COI presta variados serviços na
área odontológica, desde o atendimento nas clínicas de Promoção da Saúde aos procedimentos de
alta complexidade, tais como ortodontia, implantodontia e reabilitação. O Centro de Odontologia
Integrada conta com cerca de 50 consultórios (em
Ipatinga, Timóteo, Belo Horizonte e Santos) e 15
unidades dentro das áreas do Grupo Usiminas; e
gerencia 81 mil vidas, entre planos odontológicos

empresariais, individuais e convênios. Os excelentes resultados podem ser observados por meio dos
índices de satisfação dos beneficiários, da superação de metas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e da conquista da certificação
ISO 9001, que tornou o COI a primeira instituição
de assistência odontológica do estado de Minas a
ser contemplada com essa norma.

>> COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER
Com a responsabilidade de manter sua excelência
em ensino e práticas educativas, o CSFX vive uma
constante busca pela inovação. Aliando excelente estrutura, material pedagógico e uma equipe
competentes e atualizada, o CSFX oferece um
modelo de ensino que potencializa a capacidade
de crianças, jovens e adultos da região do Vale
do Aço. Da Educação Infantil aos cursos técnicos,
passando pelos cursos de extensão e pós-graduação à distância, o CSFX preza pela qualidade. Entre
os inúmeros resultados positivos que a instituição conquistou estão os bons índices no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e de aprovação
em vestibulares, e a certificação internacional de
seu Sistema de Gestão de Qualidade, segundo as
Normas ISO 9001. Inaugurado em 1962, o Colégio
foi o primeiro do Brasil a receber essa certificação.

>> VITA SOLUÇÕES EM SAÚDE
OCUPACIONAL
Regulamentada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, esta unidade estende as iniciativas de
comportamento seguro e sustentabilidade para
além das fronteiras da FSFX. O serviço contempla
não apenas os colaboradores da Fundação e Grupo Usiminas, como também um grande número
de trabalhadores de outras empresas espalhadas
por 5 estados brasileiros. O público atendido é
beneficiado por variadas atividades que integram o
portfólio relacionado aos serviços de Segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Fo-

cado nas práticas seguras e sustentáveis, a unidade
conta com uma equipe multidisciplinar para ofertar
treinamentos, monitoramento de riscos, promoção
da saúde e bem-estar e compromisso com as questões ambientais, entre outras iniciativas.

>> HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS
CHAGAS
Toda expertise da FSFX na gestão eficiente de suas
unidades de negócio vem tornando bastante exitoso o atendimento realizado no Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira. A Fundação
assumiu a administração da unidade hospitalar
em 2016 e, desde então, tem se destacado com
as ações de redução de custos e atendimento
aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Referência para os municípios da microrregião de
Itabira, o HMCC, entidade privada sem fins lucrativos, é classificado como Organização Social de
Saúde (OSS) pela Secretaria Estadual de Saúde.
Além de assumir a administração do hospital, a
FSFX segue fortalecendo o atendimento, primando
pela qualidade dos serviços prestados.

>> HOSPITAL DE CUBATÃO
Fica em Cubatão a mais nova unidade de negócio da
Fundação São Francisco Xavier. Em 2017, a FSFX venceu licitação para transformar o Hospital de Cubatão
em um centro de excelência de atendimento à saúde.
A instituição e a Prefeitura de Cubatão oficializaram
a concessão para reabertura da unidade hospitalar,
que estava fechada desde fevereiro de 2017. Além de
empregar todo o diferencial e experiência da Fundação nesse novo desafio, antes de iniciar a atividade,
o Hospital também passou por uma adequação
sanitária. No espaço, funciona serviços de hospital
geral e maternidade, voltados para atendimentos de
média complexidade. Para 2018, numa segunda fase,
serão inclusos os serviços de oncologia, hemodiálise
e câmara hiperbárica.
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Destaques do ano
G4-13 | G4-15 | G4-16
Reconhecimentos, parcerias, prêmios, certificações e novos projetos são resultados do trabalho de uma equipe engajada, pronta para superar desafios em busca de importantes conquistas. Em 2017, a FSFX emplacou
ações significativas para sua trajetória rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas o ganho de maior relevância é saber dos impactos positivos que esses projetos de destaque – apontados aqui e ao longo deste relatório – geraram para seu público estratégico.

ANO DO COLABORADOR
O ano de 2017 foi o Ano do Colaborador, uma ação importante para valorizar o trabalho de todos os colaboradores e estreitar os laços desse público com a organização. O Ano do Colaborador permitiu à FSFX ouvir as
sugestões e observações do grupo, com a realização de treinamentos, oficinas e espaços de interação, objetivando melhorias no clima organizacional e a satisfação das pessoas.

Principais ações:
• Canal de interação com os colaboradores,
com espaço para o envio de mensagens
para a direção, por meio do hotsite
www.fsfx.com.br/colaboradores.
• Realização de pesquisa "O que te faz feliz",
com adesão de 1.001 colaboradores.

8.093 elogios
registrados de
clientes em relação
ao atendimento
dos colaboradores
Aumento de 12%
em relação a 2016

• Treinamentos técnicos e comportamentais,
projetos de formação e incentivo à
atualização profissional com o Programa de
Educação Corporativa - Capacitarh.
• Palestras com temas variados, tais como
Planejamento Financeiro, Saúde do
Homem e da Mulher, Bem-Estar Emocional,
Educação dos Filhos, entre outros.
• Programa “Cuidando de Pessoas,
Cuidando de Você”, em parceria com
o curso técnico de Estética do CSFX,
com serviços de massagem relaxante,
depilação e higienização facial, realizados
nas dependências da FSFX para os
colaboradores.
• Incremento de 30% no Espaço de
Vantagens.

14 Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier

Ao todo, a reabertura
do Hospital de
Cubatão representa
R$ 9,3 milhões de
investimentos e novos
serviços por
parte da FSFX.

HOSPITAL DE CUBATÃO
O ano de 2017 ficou marcado por uma iniciativa importante de expansão da FSFX. A instituição ampliou o
número de suas unidades de negócio, ao assumir a administração do Hospital Dr. Luiz de Camargo da Fonseca
e Silva, em Cubatão (SP). A parceria com a Prefeitura do município, para os próximos cinco anos, assegura o
atendimento humanizado e de excelência que caracteriza a FSFX. Em tempo recorde, a Fundação reformou
o hospital, que estava fechado desde fevereiro de 2017, contratou colaboradores e corpo clínico, investiu em
equipamentos e inaugurou a unidade hospitalar, em dezembro, com serviços de média complexidade para a
população de Cubatão e região da Baixada Santista.

CENTRO DE REABILITAÇÃO
Também inaugurado em 2017, o Centro de Reabilitação do HMC contempla pacientes do SUS e
seus familiares, com uma equipe interdisciplinar
que atua em um único espaço e garante assistência médica após a alta hospitalar. O tratamento dá
continuidade às atividades necessárias para reabilitação do público atendido, evitando a reinternação.
A ampliação da terapia de reabilitação foi viabilizada por meio de recursos do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde dos Pacientes com
Deficiência (Pronas/PCD), do Ministério da Saúde. O
Centro possibilita um acompanhamento individualizado para o desenvolvimento e recuperação dos
pacientes com problemas neurológicos, ortopédicos e em tratamento oncológico.

O HMC tornou-se o primeiro hospital geral
do Leste de Minas, e um dos poucos no
estado, a oferecer serviço de reabilitação
totalmente gratuito à comunidade.
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UNIDADE AVANÇADA DE TIMÓTEO
Apostando em descentralizar seus serviços, levando-os para os locais com concentração de clientes, a FSFX
lançou, em 2017, mais uma Unidade Avançada. Desta vez, o município de Timóteo foi o contemplado com
a moderna estrutura de uma unidade bem equipada e com profissionais qualificados. A Unidade Avançada,
localizada no bairro Funcionários, garante aos clientes do Usisaúde e outros convênios a oferta de exames
clínicos e laboratoriais, métodos gráficos e diagnósticos por imagem, além de acesso aos serviços de saúde
ocupacional e programas de atenção primária do Usifamília.

RAIO-X DA UNIDADE
Dois andares
Área total de 445,5 m2
Geração de 43 empregos
R$ 1,5 milhão investidos em
obras e equipamentos
9 consultórios
Boxes para coleta laboratorial
Salas de exames de
impedanciometria, raios-X,
ultrassom, ecocardiograma,
eletroencefalograma,
eletrocardiograma, mapa e
holter, audiometria, espirometria,
acuidade visual e exame clínico
da Saúde Ocupacional

LANÇAMENTO DA MARCA VITA
Toda a expertise da Fundação, com os serviços prestados na área de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, passou a ser representada por
uma nova marca: Vita. A palavra de origem italiana, que
significa “vida”, ressalta o bem maior que é preservado
pelas realizações desta importante unidade de negócio
da FSFX.
Ao adotar uma identidade própria, a marca eleva ainda
mais a atuação desses serviços da Fundação junto ao
mercado, ampliando as possibilidades de crescimento. O
logotipo da Vita já está presente no portfólio de serviços.
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EXPO USIPA E EXPO INOX
A FSFX garantiu sua presença em dois importantes eventos no Vale do Aço: na tradicional Expo Usipa,
em Ipatinga, e na 1ª Expo Inox, em Timóteo. Foi durante a sua participação nas feiras que a Fundação
apresentou à comunidade local a marca da unidade Vita Soluções em Saúde Ocupacional, além dos
serviços prestados pela Usisaúde, Colégio São Francisco Xavier, Hospital Márcio Cunha e Centro de
Odontologia Integrada. Nos estandes, os visitantes conheceram mais um pouco sobre o trabalho da
FSFX e tiveram acesso a informações e serviços, como aferição de pressão, exames de glicemia e cuidados com a saúde.

PROGRAMA BILÍNGUE
Seguindo a tendência de instituições educacionais dos grandes centros, o CSFX atualizou seu modelo de
ensino incluindo a alfabetização em português e inglês na matriz curricular da Educação Infantil ao 1º ano do
Ensino Fundamental. Trata-se do Programa Bilíngue, uma parceria do Colégio São Francisco Xavier e a International School, instituição que atua em 20 estados brasileiros e Distrito Federal. Em 2017, a FSFX lançou o
programa e investiu na preparação dos professores e aquisição de material para implementação do Programa
Bilíngue a partir de 2018. A proposta garante que os alunos sejam alfabetizados nos dois idiomas, seguindo
um padrão educacional que os deixam preparados para exames de proficiência em língua inglesa da Universidade de Cambridge, e para o crescimento pessoal e intelectual.

ROBÔ LAURA
Tecnologia de ponta, o Robô Laura é mais uma
iniciativa inovadora empregada pela FSFX para controlar a taxa de infecção do HMC.
O mecanismo, integrado ao Sistema de Informação Tasy, emite alertas para a equipe médica e
acompanhantes dos pacientes. Além da melhoria
na qualidade do atendimento, um dos principais
resultados da tecnologia é a redução do índice de
mortalidade por sepse grave em 14,19%.
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UNIDADE DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
A primeira Unidade de Oncologia Pediátrica do Leste de Minas
foi uma das principais ações da FSFX em 2017. O setor ampliou
o atendimento de crianças e adolescentes com câncer, por
meio do trabalho de uma equipe qualificada para o acolhimento
humanizado e em um espaço exclusivo. A Unidade, instalada no
HMC II, conta com dez leitos de internação, sala de infusão com
poltronas para quimioterapia, brinquedoteca e uma decoração
lúdica e agradável. O investimento foi assegurado por meio de
recursos próprios da Fundação e do Programa Nacional de Apoio
à Atenção Oncológica (Pronon).

A Oncologia Pediátrica
do HMC é referência
para uma população
aproximada de 1,47
milhões de habitantes
na região Leste de MG.

MUDANÇAS NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS
Um novo serviço foi incluído ao portfólio da FSFX em 2017, graças aos investimentos realizados no setor de
Processamento de Roupas. Com a substituição de antigas máquinas, a Fundação reformulou o processo e
otimizou os custos. A partir da metodologia Lean, com a aquisição de calandra e dobradeiras de lençóis e
toalhas, a operação no setor reduziu de 24 para 12 horas. Os novos equipamentos permitiram ainda o aumento da produtividade e a disponibilidade de mais um serviço no mercado, com melhoria do fluxo de estoque
e padronização das peças. Atualmente, o setor processa roupas do HMC, do Hospital Municipal de Itabira e
outras instituições de saúde da região.

CASA DAS MÃES
Cercar as gestantes de cuidado, para que tenham total tranquilidade e segurança, tem sido uma
responsabilidade assumida com dedicação pela FSFX. Em anexo à maternidade, a Casa das Mães,
inaugurada em 2017, é mais um exemplo disso. A Fundação disponibiliza o local para abrigar mulheres que moram em cidades distantes ou que passam por uma gestação de alto risco. Assim,
as gestantes não precisam se locomover de casa para o Hospital, podendo contar com o apoio e
estrutura do HMC. A Casa das Mães, que também destina-se a acolher mães cujos filhos recém-nascidos estão internados na UTI, conta com sala de estar, quartos com 10 acomodações, copa
e banheiros. Outra comodidade são os serviços de alimentação e hotelaria.
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Reconhecimento
Além dos excelentes resultados alcançados pela prática sustentável em seus processos, a FSFX encontra nas
premiações e certificações relevantes formas de mensurar a eficiência de suas iniciativas. Em 2017, a Fundação mereceu reconhecimentos importantes e que atestam o seu compromisso com a qualidade.

ENTRE OS 100 MAIS INFLUENTES DO BRASIL
Em maio de 2017, em evento em São Paulo, o diretor executivo da Fundação, Luís Márcio Araújo Ramos,
foi eleito um dos 100 Mais Influentes da Saúde no Brasil, prêmio concedido pelo Grupo Mídia/ Revista
Healthcare Management. A FSFX destacou-se pela implantação de práticas, processos e inovações que
permitem o crescimento dos negócios sem perder de foco a sustentabilidade.
Entre as ações que possibilitam tais resultados estão o programa Otimizar para Sustentar, lançado em
2010, e a incorporação à metodologia Lean 6 Sigma. O “Oscar da Saúde” homenageia cinco nomes de
destaque em 20 categorias. Não há ranking entre os ganhadores. Para a escolha dos contemplados, os
idealizadores coletaram votos da comunidade pela internet e avaliaram uma pesquisa de mercado.

“O reconhecimento, em
um dos mais importantes
eventos sobre negócios
em saúde do país, reforça
a nossa marca nos últimos
anos, que tem sido crescer
com ações empreendedoras,
expressas sob a chancela
da sustentabilidade. Isso
demonstra que a instituição
está no caminho certo de
uma atuação reconhecida
e eficiente, com serviços de
qualidade aos clientes”.
Luís Márcio Araújo Ramos
Diretor Executivo da Fundação
São Francisco Xavier
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PRÊMIO LABORATÓRIO
DE INOVAÇÃO
O HMC recebeu mais um reconhecimento em nível nacional, graças aos resultados alcançados no atendimento do
pronto-socorro. O Hospital venceu o Prêmio Laboratório de Inovação, na categoria Inovação em Segurança do Paciente.
O pronto-socorro do HMC bateu metas
e obteve sucesso, pelo alto padrão de
atendimento, dinamismo e qualidade
dos serviços prestados.
A premiação foi criada pela Organização
Pan-americana da Saúde (Opas), pelo
Programa Nacional de Segurança Do
Paciente e pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), e entregue durante o
3º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, em agosto. A
experiência exitosa, intitulada “Impacto da
revisão de fluxos na segurança assistencial
e satisfação dos clientes”, fez a FSFX se
destacar entre 71 instituições de saúde da
rede privada, superando, na segunda fase,
20 finalistas.

A conquista permitiu
à FSFX ter sua
experiência divulgada
e sistematizada em
publicação técnica,
intitulada Inovação na
Gestão, contribuindo
com a sistematização de
inovações relacionadas
à segurança no
atendimento
de pronto-socorro.

CERTIFICAÇÃO HOSPITAL
DIGITAL - HIMSS ESTÁGIO 7
Mais um feito notável para a FSFX: o
HMC tornou-se, em 2017, o primeiro
hospital filantrópico do país com a
Certificação Internacional da Healthcare Information and Management
Systems Society (HIMSS) Estágio 7. A
auditoria externa, realizada em novembro, garantiu à instituição o maior nível
da certificação, graças ao desempenho
obtido com a utilização do software de
Gestão Hospitalar Tasy.
O Sistema Integrado de Gestão, que
permitiu ao HMC padronizar e integrar
as informações de seus serviços em
uma única plataforma, dialoga com a
proposta do “Hospital Digital”, um dos
princípios da HIMSS. O HMC também
é o único na categoria filantrópico de
alta complexidade a possuir esse reconhecimento internacional, que eleva
o Hospital a uma categoria de padrão
mundial.
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Nossa estratégia
G4-13
O modelo de excelência praticado pela Fundação São Francisco Xavier é alicerçado na sustentabilidade. Tal valor norteia as diversas ações das unidades de negócio e orienta a atuação de seus colaboradores. Ao priorizar
as práticas sustentáveis, a FSFX encontra caminhos para manter sua credibilidade junto aos stakeholders e, ao
mesmo tempo, torna viável sua estratégia de crescimento.
Para avançar cada vez mais rumo ao desenvolvimento sustentável, a instituição aplica diversas ferramentas
que buscam equilibrar receita e despesa, aumentar a produtividade e cumprir seu planejamento estratégico
de forma consciente e comprometida com as questões sociais, econômicas e ambientais.
Nesse propósito, o programa corporativo Otimizar para Sustentar vem cumprindo importante papel de potencializar resultados positivos, minimizar impactos e custos dos serviços, além de racionalizar os recursos
disponíveis. O Otimizar representa a síntese do cuidado que a FSFX tem em planejar o futuro.

OTIMIZAR PARA SUSTENTAR
Principais projetos e ações em 2017 (oitavo ciclo)
Controle em Contas Matriciais
• Renegociação, reprogramação de entregas e substituições de fornecedores/marca: R$ 1,50 milhão/ano
• Adequação de MDO: R$ 3,2 milhões

Resultado em otimização de custos:

• DMI: Implantação de protocolos para utilização, desenvolvimento de mecanismos de controle de perdas e
renegociações com fornecedores e novas marcas: R$ 470
mil/ano

2015: R$ 4,62 milhões

• Poço Artesiano HMCII: R$ 150 mil/ano
• Energia Fotovoltaica – Implantada na FESFX, COI, SESMT,
UOHMC: R$ 236 mil/ano;

2016: R$ 7,8 milhões

• Substituição de Tecnologia PDA: R$ 600 mil/ano
• Mercado livre: 1,33 milhão/ano.
Otimizações/Vendas de serviços
• Otimização com a Automação/Revisão utilizando Lean 6
Sigma no processamento de roupas: 415 mil/ano.
• Venda de serviço de lavanderia: 237 mil.
Processos
• Alteração de processos produtivos com redução de consumo de gêneros alimentícios: R$450mil/ano
• Revisão do modelo de contingenciamento de custas processuais: R$ 700 mil/ano
• Aumento de receita SUS no faturamento de gestação em
alto risco: R$ 460 mil/ano
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2017: R$ 8,7 milhões

Resultado total do
programa Otimizar
para Sustentar:
R$ 35,7 milhões
desde o seu
lançamento, em
2010.

3

Governança e gestão
Referência de saúde e educação para todo o país, o modelo de gestão da Fundação demostra o comprometimento da instituição com
uma gestão de resultados, transparência e que valoriza as pessoas. A
marca é sinônimo de excelência, resultado de décadas de atuação na
busca incessante pelo aperfeiçoamento profissional e institucional.

G4-7 | G4-34

Estrutura de Governança
Com uma ampla oferta de serviços, a Fundação São Francisco Xavier caracteriza-se por ser uma Entidade
Filantrópica de Direito Privado sem fins lucrativos. A FSFX marca forte presença junto às comunidades de sua
área de atuação, e tem o reconhecimento dos três entes federativos em razão de sua utilidade pública. Seu
trabalho tem como foco a sustentabilidade e o desenvolvimento humano. É certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.

MODELO DE GOVERNANÇA DA FSFX

ENSINO E PESQUISA
> Produção Científica
> Ensaios Clínicos
> Residência
> Internato

TRANSPARÊNCIA
> Canal Direto
> Relatório de Sustentabilidade
> Código de Conduta
> Conselho Consultivo de Clientes
> 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)
> Ouvidoria

GESTÃO DE CAPITAL HUMANO
> Capacitarh
> Educação Permanente
> Programa de Estágio
> Recrutamento e Seleção
> Desenvolvimento de Líderes

GOVERNANÇA CORPORATIVA
> Formulação Estratégica
• Missão
• Visão
• Valores
• Política da Qualidade
• Mapa Estratégico
> Planejamento Econômico-Financeiro
> Reuniões de Conselho
> Health Information System (HIS)

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

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
• Sinistralidade em Foco

AUDITORIA
> Contábil
> Corporativa
> Assistencial
> Qualidade
> Segurança do Trabalho
> Contas
> Gestão de Riscos

PERFORMANCE
> Pacto de Resultados
> Oficina de Líderes
> Efetividade Clínica
> Indicadores
> Benchmarking
> Avaliação de Desempenho
> Avaliação do Corpo Clínico
> Análise Crítica de Alta Direção
> Momento Gerencial
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Organograma

Superintendência
Hospital Márcio
Cunha

Superintendência
Hospital Municipal
Carlos Chagas

Gerência de
Enfermagem

Gerência de Apoio
ao Diagnóstico

Gerência
de Assistência

Superintendência
Hospital de
Cubatão

Gerência de
Infraestrutura

Gerência de
Tecnologia da
Informação

Controladoria

Gerência de
Planejamento
e Controle

Gerência de
Internação de
Hospitais

Gerência de
Cuidados Especiais
de Hospitais

Gerência de
Cirurgia,obstetrícia
e Esterilização de
Hospitais

Gerência de
Urgência e
Emergência de
Hospitais

Gerência de
Oncologia

Gerência de
Atendimento
Ambulatorial e
Domiciliar de
Hospitais

Gerência de
Operações
Financeiras
Gerência de
Contabilidade
e Patrimônio

Gerência de
Faturamento
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Conselho

Auditoria/Ouvidoria

Diretoria Executiva

Assessoria Jurídica

Assessoria de
Desenvolvimento
Estratégico e Qualidade

Assessoria de
Comunicação

Assessoria Auditoria
Corporativa

Superintendência
de Planos de Saúde

Superintendência
de Gestão

Superintendência
do Colégio São
Francisco Xavier

Superintendência
do Centro de
Odontologia
Integrada

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

Gerência de
Administração
HMCC

Gerência de
Logística

Gerência
Regional

Gerência de
Recursos
Humanos

Gerência
de Nutrição

Gerência de
Comercialização
Prod. e Serv. FSFX

Assessoria de
Gestão
Pedagógica

Gerência de
Negócios e
Estratégias

Gerência de
Seg. Trabalho e
Meio Ambiente

Gerência de
Higienização
e Transporte

Gerência de
Relacionamento
com Clientes

Coordenação
de Serviços
Administrativos

Gerência de
Assistência
Odontolôgica

Gerência de
Saúde
Ocupacional

Gerência de
Regulação
em Saúde

Coordenação de
Educ. Infantil e
Ensino Fund. I

Gerência
de Farmácia

Gerência de
Relacionamento
com a Rede

Coordenação de
Ensino Fund. II e
Ensino Médio

Gerência de
Cadeia de
Suprimentos

Gerência de
Promoção
da Saúde

Coordenação de
Cursos Técnicos

Gerência de
Processamento
de Roupas

Gerência de
Segurança
Empresarial
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Comissões e responsáveis
Conduzir tarefas e auxiliar trabalhos para gerenciamento dos riscos, avaliar procedimentos, tomar decisões
pautadas em ampla discussão. Estas são algumas das atribuições que as comissões específicas da organização desenvolvem, a fim de assegurar os melhores resultados e a eficiência nos processos.
As comissões atuam de forma compromissada, em consonância com a missão, visão e valores da instituição,
tendo seu desempenho monitorado sistematicamente pelas auditorias internas realizadas pela Assessoria de
Desenvolvimento Estratégico e Qualidade da FSFX.

FSFX / HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

RESPONSÁVEIS

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)

Patrícia Santana Oliveira Canedo

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (Cihdott)

Emerson Damasceno Moura

Comitê de Apoio à Pesquisa

Luciano de Souza Viana

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Mauro Oscar Soares de Souza Lima

Comissão de Gerenciamento de Riscos

Alexandre Albuquerque Guimarães

Comissão de Gestão de Obras

Francisco Afonso Linhares

Comissão de Residência Médica (Coreme)

Ana Rosa dos Santos

Comissão de Segurança à Vida e Ambiente (CSVA)

Marcelo Oliveira Bastos

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

Vivian Ribeiro Miranda

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

Leonardo Stopa Barros

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

Ana Lúcia Mendes Barcelos e Santos

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e
Infantil

Celso Cordeiro

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

Carmem Célia Negreli Feliciano

Comitê de Radioproteção

Amália Regina Lage Leão

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional

Fernando de Faria Pereira

Comissão para Incorporação de Tecnologias em Saúde

Taís Maria Araújo

Comissão Multiprofissional de Terapia Antineoplásica

Luciana Pereira Lana

Comitê Transfusional

Marcos Aurélio Mergh Murer

Comitê de Verbas Públicas

José Carlos de Carvalho Gallinari

Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar

Carlos Alberto Chalabi Calazans

Comissão de Ética Médica

Soraya Alves Pereira Brasil Magalhães

Comissão de Curativos e Ostomias

Emmanuel Gomes Corrêa

Comissão de Tecnologia da Informação

Patrícia Pedrosa Moreira Mendes

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos

Luciano de Souza Viana
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CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

RESPONSÁVEL

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)

Helcimar Rocha dos Santos

Comissão de Controle de Infecção (CCIH)

Antonio José Freitas Castro

Comitê de Apoio ao Estudo e Pesquisas

Reinaldo Gomes Araújo

HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

RESPONSÁVEL

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)

Ana Rosa dos Santos

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

Ana Rosa dos Santos

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)

Elisângela Moura Gomes

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

Tardely Duarte Magalhães

Comitê Transfusional

Marielle Tomas de Pinho

Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Vigilância
Ana Rosa dos Santos
Farmacêutica
Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e
Infantil

Nayara Pascoal dos Santos Tiago
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Parcerias e iniciativas
G4-15 | G4-16
Sempre aberta à inovação, a FSFX encontra na parceria com diversas entidades o apoio para
compartilhar experiências, trocar informações e desenvolver projetos com base em iniciativas já
consolidadas. Ao fazer parte de associações, hospitais, conselhos e outras organizações, a Fundação tem a oportunidade de integrar uma rede ampla e alinhada às melhores práticas.

A FSFX atua como membro, filiada, participante e/ou credenciada
das seguintes instituições:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp)
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas)
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)
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
Instituto Ética Saúde
Laurabot
Prefeitura Municipal de Cubatão
CIDE - Ciesp – Diagnóstico de Saúde dos Municípios de Cubatão e Guarujá
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (por meio do Sindicado dos Estabelecimentos de Ensino do Nordeste Mineiros - Sinepe)
International School
Greenwich Schools
Number One
Pontifícia Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo (IPEN/USP)
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PARTICIPAÇÃO ATIVA NA ANAHP
Cada vez mais ativa em sua atuação junto à Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), a FSFX integra grupos de trabalho; participa de reuniões, estudos, congressos, workshops e outros eventos; contribui com
a formulação de manuais especializados e outras publicações; e compartilha resultados, entre outras iniciativas. As demandas da Fundação referentes à Anahp são acompanhadas pela Assessoria de Desenvolvimento
Estratégico e Qualidade da FSFX, a fim de garantir a sua participação efetiva.

FOCOS PRIORITÁRIOS DA GESTÃO
No caminho para avançar, crescer e ser uma instituição cada vez maior e forte no futuro, a Fundação São Francisco Xavier se orienta por uma série de compromissos. São iniciativas que demonstram esforço coletivo de
toda FSFX para assegurar a sustentabilidade dos negócios, a satisfação do cliente, o ganho em competitividade e a responsabilidade social e ambiental.
Para isso, a instituição atua sob um modelo de gestão eficiente, com ações consolidadas e uma visão direcionada à inovação, em que a qualidade e a qualificação técnica das equipes permitem que os bons resultados
sejam alcançados continuamente.

COMPROMISSOS SOCIAIS
G4-S01

Em 2017, a FSFX
superou a meta
de 60% de
filantropia com o
SUS, atingindo a
média de 74,6% no
atendimento.

Em cumprimento à sua vocação e ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a FSFX desenvolve programas e projetos que beneficiam diretamente a população da sua área de atuação, bem como os
colaboradores da instituição, da Usiminas e seus dependentes. Uma das prioridades na área social é o cumprimento da meta de atendimento pelo Sistema Único de Sáude (SUS) no HMC, assegurando a filantropia. Outro
destaque é a manutenção do Programa de Bolsa Social no Colégio São Francisco Xavier.
Como forma de fortalecer o diálogo com as comunidades, a FSFX conta com canais de comunicação, como a Ouvidoria, e realiza parceria com o poder público, incluindo programas de promoção da saúde. Reforça o papel social
da Fundação, a abertura de seus espaços para o desenvolvimento de trabalhos voluntários de entidades, bem
como o incentivo para que seus colaboradores atuem como voluntariados. O espírito de solidariedade também
norteia parte dos projetos trabalhados com alunos do CSFX, estimulando nos estudantes uma consciência cidadã.
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COMPROMISSOS ECONÔMICOS
Seguindo a direção de sua trilha estratégica, que consiste em um conjunto de ações e metas programadas para gerar retorno, a FSFX consegue mensurar qual entrega cada unidade deve fazer dentro de um
determinado período. Para tanto, coordena diferentes ferramentas a fim de obter os resultados traçados, monitorando indicadores, metas e projetos. Os mecanismos para equilibrar receitas e despesas
permitem ainda a sustentabilidade dos negócios.
É com foco no desenvolvimento sustentável que a Fundação atua e direciona o seu planejamento. Para
crescer, a instituição busca por novas oportunidades no mercado e investe no crescimento inorgânico.
Além disso, prioriza a segurança e melhoria de seus processos, apostando na atualização tecnológica, na
inovação, no controle da sinistralidade dos planos, na parceria com o poder público e na otimização dos
custos.
Outra aposta passa pela utilização dos avanços tecnológicos e seus sistemas integrados, que auxiliam
no cumprimento das diretrizes previstas no planejamento estratégico. A perenidade dos negócios torna-se possível ao aliar o crescimento da performance operacional com os bons resultados da otimização
de custos, sem deixar de lado o comprometimento e a qualificação técnica do time de colaboradores.

COMPROMISSOS AMBIENTAIS
A FSFX marca presença nas diversas localidades onde atua, priorizando uma relação harmoniosa
com o meio ambiente e com as pessoas. A instituição mobiliza colaboradores, parceiros e comunidade em geral para agirem de forma compromissada com o desenvolvimento sustentável,
sobretudo adotando medidas de proteção ambiental e consumo consciente.
Com o mesmo empenho com o qual trabalha pelo aumento da produtividade, a Fundação não
mede esforços quando a assunto são as metas ambientais. Não apenas pelo impacto que o
desenvolvimento sustentável traz para as atividades da organização, seja com a otimização dos
custos ou com a preservação dos recursos naturais, mas por ter a consciência do ganho que tal
atitude traz para as futuras gerações.
Na esteira da sustentabilidade, a FSFX mantém um rigoroso programa para destinação correta de
todos os resíduos gerados por suas unidades de negócios. Há também o Viveiro de Mudas, que
produz espécies para manutenção dos jardins e projetos paisagísticos. Para reduzir gastos e poupar
recursos naturais, a Fundação fez a migração para o Sistema do Mercado Livre de Energia, adotou
medidas para redução do consumo de água, primarizou os serviços de vapor e investiu na instalação
do sistema de energia fotovoltaica.
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Transparência e ética
G4-14 | G4-56 | G4-SO4
Iniciativas pautadas na transparência, ética e integridade corporativa são fundamentais para manter a
credibilidade de uma instituição e garantir a confiança em sua relação com os stakeholders. Para que
tais valores estejam cada vez mais incorporados ao dia a dia da organização, a FSFX ampliou seu foco
em atividades que asseguram o cumprimento fiel das regulamentações e legislações vigentes.
A partir de 2016, a Fundação intensificou suas ações de Compliance ao aderir ao Programa de Integridade e Transparência na Saúde da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), em parceria com o
Instituto Ethos. Em 2017, ao incorporar uma diretriz sobre Compliance ao seu Plano de Travessia, a FSFX
teve a oportunidade de avaliar e adotar soluções para assegurar a transparência e a ética em todos os
seus processos. Tal resolução segue em 2018.

Ferramentas de Compliance da FSFX
•
•
•
•
•
•
•

Código de Conduta
Ouvidoria
Canal Direto
Fale Conosco (sites)
Normas de Suprimentos
Notificação de Eventos Adversos
Políticas

•
•
•
•
•
•

Manual do Fornecedor
Conselho Consultivo de Clientes
Comissões
Auditorias
Oficinas de Líderes
Grupos de Trabalho
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ASSOCIAÇÃO AO INSTITUTO ÉTICA
SAÚDE
Em novembro de 2017, a FSFX associou-se ao Instituto Ética Saúde (IES), com o objetivo de fortalecer
seu compromisso de desenvolver, de forma ética,
as relações em seu segmento de atuação. A adesão
ao IES oportuniza à Fundação a reavaliação de seus
procedimentos internos, em consonância com as
instruções normativas do instituto, em movimento
liderado pela Associação Brasileira de Importadores
e Distribuidores de Implantes (Abradi) e pelo Instituto Ethos. O grupo integra diferentes atores sociais
com a proposta de criarem, voluntariamente, regras
para prevenção de suborno e corrupção na área da
saúde.

COMPROMISSO DOS
COLABORADORES
Critérios morais e legais regem a atuação dos colaboradores da instituição, conforme orientações
previstas no Código de Conduta da FSFX. O documento, além de primar pela harmonia nas relações
de trabalho, orienta que os profissionais da Fundação cumpram, rigorosamente, com as leis e normas
estabelecidas pelos órgãos de regulamentação.
Dúvidas, sugestões ou relatos de descumprimento
ao Código de Conduta podem ser direcionados ao
Canal Direto FSFX. A ferramenta objetiva, ainda,
analisar e solucionar as situações relatadas, sempre
prezando pelo sigilo e discrição. O Canal Direto, que
também é aberto ao público externo, permite que o
Código permaneça sempre revisado e atualizado.
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CONTEÚDO DO CÓDIGO DE CONDUTA
• Cumprimento das leis, regulamentos e normas
• Princípios e valores da FSFX
• Informações privilegiadas e segurança da
informação
• Conflito de interesses
• Transações com partes relacionadas
• Patrimônio da empresa
• Práticas concorrenciais
• Informações Financeiras e Registros Contábeis
• Propriedade intelectual
• Relacionamento com a comunidade
• Meio ambiente
• Relacionamento com a imprensa
• Relações trabalhistas
• Participação sindical e de entidades de classe
• Preconceito e discriminação
• Saúde e Segurança no Trabalho
• Relacionamento com fornecedores
• Relacionamento com clientes e
responsabilidades pelos serviços
• Relacionamento com o poder público
• Participação política
• Política anticorrupção
• Gestão do Código de Conduta
• Canais de comunicação
• Comitê do Código de Conduta
• Disposições gerais
• Compromisso de adesão
• Normas e procedimento internos
• Termo de Recebimento e Adesão ao Código de
Conduta
• Conselho Consultivo de Clientes

CANAL DIRETO

OUVIDORIA

E-mail interno para a caixa

O setor recebe sugestões ou reclamações
dos clientes, referentes a todas as unidades
de negócio da Fundação. O papel da Ouvidoria é dar os devidos encaminhamentos às
solicitações dentro do prazo hábil, que pode
variar de sete dias úteis e até 30 dias.

“Código de Conduta FSFX”

E-mail externo para:
codigodecondutafsfx@fsfx.com.br

Pelo site
www.fsfx.com.br/canal-direto-fsfx

Por e-mail

Pelo telefone

ouvidoriafsfx@fsfx.com.br

0800 979 7555

Pelo Telefone

Por carta

0800 979 7555

Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 - Bairro das Águas
CEP: 35.160-158 - Ipatinga/MG

Pelo site

>> O Código de Conduta da FSFX (em
português) está disponível em:
www.fsfx.com.br/wp-content/
uploads/2015/04/codigo-de-conduta.pdf

Por carta

www.fsfx.com.br/ouvidoria-fsfx
Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 - Bairro das Águas.
CEP: 35.160-158 - Ipatinga/MG

AÇÕES RELACIONADAS AO COMPLIANCE EM 2017
Março
15º Encontro de Líderes da Anahp,
em Foz do Iguaçu (PR)
Abril
8º Seminário Unidas - Práticas Inovadoras na
Gestão da Saúde, em Brasília (DF)
Maio
Treinamento sobre a Lei Anticorrupção /
Compliance para compradores
Palestra sobre Compliance para lideranças da
FSFX (durante a 19ª Oficina de Líderes)
Workshop Integridade nos Negócios (FIEMG)
Junho
Congresso Fundação Nacional da Qualidade de
Excelência em Gestão, em São Paulo (SP)

Julho
Visita do Presidente do Instituto Ética
Saúde (IES) à FSFX/HMC
Agosto
Divulgação intensificada na intranet
sobre o Canal Direto do Código de
Conduta
Setembro
Treinamento Compliance para a área da
Saúde da DVW Networking,
em São Paulo (SP)
Novembro
Encontro Federassantas 2017, em Belo
Horizonte (MG)

Meta para 2018
Desenvolver projeto para as práticas de Compliance da FSFX, com base nos conhecimentos
adquiridos em 2017 e com suporte de empresa especializada.
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Gestão da Qualidade
G4-PR5
Inspirada no propósito de ofertar serviços de excelência e criar um ambiente propício para o desenvolvimento
das melhores práticas, a Fundação São Francisco Xavier adota uma Gestão de Qualidade baseada em suas diretrizes institucionais. Isso significa dizer que todas as suas atividades são orientadas no respeito e valorização
do ser humano, na satisfação dos clientes, na valorização dos colaboradores e na sustentabilidade.
A política da qualidade trabalha para que a organização siga em conformidade com os requisitos necessários
para a manutenção e conquista de certificações. Para isso, várias ferramentas são aplicadas no dia a dia da
FSFX, permitindo análise e controle dos resultados obtidos, bem como monitoramento dos eventuais riscos e
pontos a serem aprimorados.
Com o apoio de todas as áreas, a Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade da FSFX coordena
ações para a melhoria contínua dos processos. A atuação do setor possibilita à Fundação efetivar a gestão da
qualidade e instruir toda a organização a seguir os requisitos dos manuais das normas ISO 9001, ONA, DIAS-Niaho, RN277 e HIMSS.

HISTÓRICO DA QUALIDADE NA FSFX
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AÇÕES IMPLEMENTADAS
• Qualificação da equipe, com a inserção de profissionais com formação técnica na área da saúde
(enfermeiros).
• Investimento em capacitação técnica e comportamental.
• Desenvolvimento de workshop setorial da qualidade, para discussão e otimização das rotinas de
gestão e entrosamento da equipe.
• Ampliação da presença dos profissionais da Qualidade nas áreas de negócio, participando da
construção das soluções relacionadas aos processos e qualidade.
• Aproximação entre Gestão da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente, na tratativa de
eventos recorrentes e graves.
• Implantação do Tasy para controle de documentos, substituindo o software GED.

SEMANA DA QUALIDADE
Inserida nas atividades do Ano do Colaborador, a iniciativa contou com palestras, gincana e abordagens sobre
os processos das áreas, a fim de informar sobre o trabalho da Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e
Qualidade.

FORTALECIMENTO DA EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS
Os profissionais da FSFX que participam dos processos de auditorias internas estão em constante aprimoramento. Estratégias, como treinamentos, estímulo ao conhecimento ou avaliação de desempenho, mantêm o
grupo alinhado ao nível de qualificação exigido para quem atua nos ciclos de auditoria.
Em 2017, o grupo de auditores internos foi contemplado com as seguintes ações:
• Manutenção do boletim mensal com assuntos de interesse das áreas da Qualidade, Saúde e Educação;
• Compartilhamento de informações sobre ferramentas da Qualidade, ISO 9001:2015 e Manual da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que estava em consulta pública para avaliação e participação técnica
do grupo;
• Estímulo à realização das auditorias sob uma abordagem de gestão de riscos;
• Análise e feedback em relação aos relatórios de auditoria;
• Treinamento sobre Análise Crítica;
• Entrega de Certificado de Honra ao Mérito aos auditores internos, pela contribuição com a melhoria contínua dos processos e resultados da FSFX;
• Homenagem na página da FSFX no Facebook pelo dia do Auditor Interno (20/11).
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Desempenho do grupo de auditores internos (%)

PRÁTICAS E IDEIAS
QUE TRANSFORMAM

100

Os resultados do Programa Práticas e Ideias
que Transformam geram expressivos impactos na gestão da qualidade da FSFX. Não apenas por focar na melhoria dos processos, mas
por estimular o envolvimento das equipes por
meio da troca de conhecimento e reconhecimento profissional. A iniciativa aposta na
competência e habilidade das pessoas, premiando as melhores práticas e ideias. Todos
os colaboradores de todos os níveis podem
participar.

80

85,7%

85,83%

2016

2017

75%
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META

Pesquisa de Satisfação Intersetorial
Visando atender aos requisitos das certificações
e também ao objetivo estratégico de “Fortalecer
a sinergia entre as áreas de negócio”, a Fundação
promove, desde 2015, a Pesquisa de Satisfação
Intersetorial. A iniciativa para melhorar a relação
entre as áreas mensura a satisfação com o nível de
atendimento, avaliando 46 processos.

100
80

80%

78%

86%

85%

foram inscritas em 2017,
crescimento de 49% em
relação a 2016.

88%

70%
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0

65 práticas
e 51 ideias

2015

2016
Meta

2017

Resutado
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Em 2017, houve uma mudança no regulamento, alinhando os segmentos de inscrição
ao mapa estratégico da instituição. Ao invés
de Austeridade, Satisfação dos Clientes, Processos Internos e Ano do Colaborador, foram
trabalhados quatro eixos do Balanced Score
Card (BSC), sendo: Pessoas, Processos Internos, Resultados e Clientes e Parceiros.

INCENTIVO POR DESEMPENHO (IPD)
Dedicação, avaliação comportamental, inovação,
superação dos resultados, entrega e comprometimento são valores considerados para avaliar o
Incentivo por Desempenho (IPD) dos colaboradores.
O benefício também leva em conta o cumprimento
das metas dos indicadores estratégicos como forma de valorizar o autodesenvolvimento, a melhoria
contínua dos processos e busca pela excelência.
Em 2017, foi desenvolvido o Painel de Indicadores
do IPD para acompanhamento mensal dos resultados, conforme requisição feita pelo Grupo de
Trabalho da FSFX. Ainda em 2017, a Assessoria de
Desenvolvimento Estratégico e Qualidade e a Gerência de Recursos Humanos realizaram o Ciclo de
Palestras do IPD, com o tema “Com sua dedicação
a gente cresce”, contemplando 600 colaboradores
na função de multiplicadores.

8 milhões

já foram investidos nos
últimos quatro anos pela
FSFX como incentivo.

2,5 mi
2 mi
1,5 mi

R$ 2,2 milhões

R$ 2,3 milhões

2016

2017

R$ 2 milhões
R$ 1,5 milhão

1 mi
500 mil
0

2014

2015
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Gestão de Riscos
Um dos instrumentos que possibilitam à FSFX seguir como modelo de excelência é sua metodologia de
gestão de riscos. Amparada no princípio da precaução, tal política objetiva identificar, analisar, avaliar, tratar,
monitorar e comunicar os incidentes que possam ocorrer na realização dos processos críticos. Desta forma, a
instituição sistematiza métodos para evitar que incidentes causem impactos no planejamento estratégico.
A Fundação iniciou a implantação da metodologia de gerenciamento de riscos, em 2011, no Hospital Márcio
Cunha, Gestão e Vita (então unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente). No final
de 2015, foi estendida para o Centro de Odontologia Integrada. Em 2017, o modelo de gestão de riscos passou
a ser aplicado no Colégio São Francisco Xavier.

A metodologia está descrita na Política para a Gestão de Riscos e
na Norma Administrativa 005. Os colaboradores podem acessar os
documentos via intranet, onde também constam os inventários de
riscos associados aos processos das unidades de negócio.
CLASSIFICAÇÃO
Natureza
do risco

- Ambiental
- Assistencial
- Sanitário
- Ocupacional
- Jurídico
- Econômico-financeiro
- Imagem
- Operacional

Mecanismos de
gerenciamento
- Política para a Gestão de
Riscos
- Norma Administrativa 005.
Diretrizes para a Gestão de
Riscos na FSFX
- Inventário de Riscos
- Comissão Institucional do
Gerenciamento dos Riscos
- Plano de Atendimento a
Desastres
- Análise de Viabilidade Econômica de novos serviços ou
produtos
- Follow up para verificar se as
premissas planejadas para
projetos aprovados foram
cumpridas
- Auditoria de barreiras
- Comissões
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SEGURANÇA DO PACIENTE
O HMC aplica os seis protocolos básicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente da Anvisa
para evitar eventos adversos.

Iniciativas para melhoria da Gestão de
Riscos em 2017
1. Revisão da matriz de riscos, permitindo às
Unidades comparar o grau do risco atual
e o anterior à revisão corrente.
2. Registro das áreas corresponsáveis pelo
risco que precisam ser envolvidas no caso
de sua materialização.
3. Implantação de auditoria de barreiras no
HMC, que avalia a adesão aos protocolos,
em especial as ações de prevenção para
riscos assistenciais.

METAS PARA A GESTÃO DE RISCOS
NA FSFX
• Consolidar a metodologia de gestão de riscos no
Colégio e implantar a metodologia na Usisaúde.
• Aprimorar a gestão de riscos, incorporando aspectos relacionados ao Compliance.
• Ampliar a auditoria de barreiras para riscos de
maior gravidade.
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Desempenho Financeiro
G4-9 | G4-13 | G4-17 | G4-EC1 | G4-EC3 | G4-EC4 | G4-EC7

GESTÃO FINANCEIRA
Demonstrações de resultado (em R$ milhares)
2015

2016

2017

' R$ 2017/2016

621.113

762.647

838.416

75.769

575.343

714.922

785.607

70.685

45.771

47.725

52.809

5.084

12.869

22.961

19.765

-3.195

(=) Resultado Líquido

58.640

70.686

72.574

1.889

(=) Lajida/Ebitda2

58.803

64.400

72.055

7.655

Margem Operacional3

7,4%

6,3%

6,3%

0,0%

Margem Líquida3

9,4%

9,3%

8,7%

-0,6%

Margem Lajida/Ebitda3

9,5%

8,4%

8,6%

0,1%

ASPECTO
(+) Receita operacional líquida
(-) Custos e despesas operacionais
(=) Resultado operacional
(+/-) Resultado Não Operacional

1

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

2
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44 Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier

2015

2016

EBITDA

2017

No exercício de 2017, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), mesmo diante da conjuntura desfavorável no
país, registrou evolução nos seus resultados econômico-financeiros e superação das suas metas planejadas.
Isso graças a um acompanhamento sincronizado do planejamento estratégico e financeiro direcionadores
para implantação e conclusão dos projetos.
O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), do período, atingiu R$ 72,1 milhões,
11,9% acima do registrado em 2016. O resultado é reflexo dos esforços de cada uma das unidades de negócio
na busca de novas oportunidades, na austeridade, nos investimentos em capacitação, na retenção dos profissionais qualificados, na qualidade dos serviços prestados e na satisfação do cliente.
Os direcionadores do Planejamento Estratégico e Financeiro, as avaliações de viabilidade dos investimentos
e novos serviços, além dos programas corporativos, foram fundamentais para implantação e conclusão de
projetos.

Entre os principais, destaque para:
• Inauguração do serviço de Oncologia Pediátrica na Unidade II do Hospital Márcio Cunha;
• Expansão dos serviços ofertados, pela FSFX, através da implantação da Unidade Avançada de
Timóteo, com atendimento de exames clínicos, laboratoriais e de imagem;
• Início da gestão do Hospital Dr. Luís Camargo da Fonseca e Silva – Hospital de Cubatão;
• Inauguração do Centro de Reabilitação no HMC, ampliação do Serviço de Atenção Domiciliar
para atender pacientes de convênio em Ipatinga e Santos, e do PADI (Programa de Atenção
Domiciliar ao Idoso), destinado ao paciente SUS;
• Inauguração de duas unidades Usifamília, no bairro Canaã (Ipatinga) e em Timóteo, ampliando
o serviço de Atenção Primária da Usisaúde;
• Conquista de novos clientes com o lançamento de novo portfólio de produtos mais aderentes da Usisaúde;
• Ampliação do número de vidas da Vita Soluções em Saúde Ocupacional, que proporcionou
expansão de 12.031 vidas (2016=102.417 e 2017= 114.448).

Na vertente "custos e despesas", destaque para as ações realizadas por meio do programa “Otimizar para
Sustentar”. A iniciativa promoveu a padronização dos processos e centralização de operações, fortalecendo
o conceito dos serviços compartilhados, a reavaliação e renegociação dos contratos e a contínua revisão de
processos operacionais utilizando a metodologia Lean 6 Sigma.
O controle rigoroso do orçamento por centro de custos e de resultado, a gestão da sinistralidade e a gestão
matricial de despesas, também foram peças fundamentais para garantir o equilíbrio nos resultados, mesmo
diante do cenário atual adverso no país.
O superávit do exercício registrou R$ 72,6 milhões, em virtude da evolução nos resultados operacionais, da
firme gestão financeira e do acompanhamento sistemático do planejamento orçamentário de despesas e
investimentos, visando preservar e assegurar recursos em caixa para fazer frente a eventuais contingências e
garantir a concretização de seu plano de crescimento.
Os novos projetos implantados, as novas parcerias e a performance comercial e operacional foram destaques
na evolução de 10% da receita, com arrecadação de R$ 838 milhões, contra R$ 762 milhões no ano anterior.
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Evolução da receita (em R$ milhões)
2015

ATIVIDADE

R$

2016
%

R$

2017
%

R$

%

Saúde Suplementar

294.676 47,4%

354.768 46,5%

386.927 46,1%

Assistência Médico-Hospitalar

266.983 43,0%

339.303 44,5%

374.007 44,6%

Educação

17.009 2,7%

20.537 2,7%

19.595 2,3%

Segurança e Medicina Ocupacional

19.652 3,2%

25.284 3,3%

32.236 3,8%

Saúde Odontológica

22.793 3,7%

22.755 3,0%

25.651 3,1%

TOTAL

621.113 100,0%

762.647 100,0%

838.416 100,0%

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

Receita por fontes de recursos (em R$ milhões)
RECEITA POR FONTES
DE RECURSOS

2015
R$

2016
%

R$

2017
%

R$

%

Usiminas

142.856 23,0%

139,5 18,3%

152,6 18,2%

Convênios/Particulares

295.029 47,5%

390,9 51,3%

442,4 52,8%

Fundo Saúde + Cosaúde

90.061 14,5%

114,0 14,9%

103,9 12,4%

SUS/Estado/OSS/Prefeituras

93.167 15,0%

118,4 15,5%

139,5 16,6%

621.113 100,0%

762,6 100,0%

838,4 100,0%

TOTAL

Ebitda 2017 (em R$ milhões)
EM R$ MM

EBITDA

UNIDADE

PLAN. 2017

' VAR

REAL 2017

HMC I

13,51

13,96 0,45

HMC II

12,97

13,09 0,12

HMC ONCOL

8,07

8,20 0,13

HMC TOTAL

34,55

35,25 0,70

HMCC

2,59

3,22 0,64

HC

0,00

-1,98 -1,98

26,40

27,14 0,74

FESFX

2,37

2,40 0,03

COI

2,65

2,87 0,22

VITA

2,61

3,15 0,54

71,17

72,06 0,89

USISAÚDE

FSFX TOTAL
M.EBTIDA FSFX

8,32%
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8,59%

0,3 pp

Demonstração de valor adicionado (em R$)
ASPECTO
Receitas1
(-) Insumos e Serviços
Adquiridos de Terceiros e
Depreciação

2015

2016

2017

618.108.483

759.342.739

836.506.198

-442.338.557

' R$ 2017
(-) 2016

' R$ 2017
(-) 2016

77.163.459 10,2%

-556.528.014 -606.205.648

-49.677.634 8,9%

(=) Valor Adicionado Líquido
Produzido pela Instituição

175.769.927

202.814.725

230.300.551

27.485.826 13,6%

(+) Valor adicionado recebido
em transferência2

15.973.671

29.457.068

24.444.340

-5.012.728 -17,0%

191.743.598

232.271.793

254.744.890

22.473.098 9,7%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR
ADICIONADO

191.743.598

232.271.793

254.744.890

22.473.098 9,7%

Remuneração do Trabalho
(Pessoal e Encargos)

133.104.072

161.585.995

182.170.420

20.584.425 12,7%

Superávit do Exercício

58.639.526

70.685.798

72.574.470

1.888.672 2,7%

(=) Total do Valor Adicionado a
Distribuir

Soma das Receitas de Serviços Hospitalares, Mensalidades Planos de Saúde e Odontológicos, Mensalidades
Escolares e Serviços Contratados, deduzidos das provisões para devedores duvidosos.

1

Soma das Receitas Financeiras e Outras Receitas Não Operacionais que contemplam, principalmente, as
Receitas com aplicações financeiras da Instituição.

2

Valor econômico gerado e distribuído
No comparativo da DVA*, entre os anos de 2017 e 2016, constata-se que a FSFX gerou R$ 22,5 milhões/9,7% a
mais de riqueza do que no ano anterior, totalizando uma riqueza gerada de R$ 254,7 milhões.
Deste montante gerado, a empresa distribuiu suas riquezas da seguinte forma:
• 72% (R$ 182,2 milhões) com gastos para remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios), 12,7% a
mais do que em 2016
• 28% (R$ 72,6 milhões) ficaram retidos como superávit para manter a sustentabilidade da FSFX a curto,
médio e longo prazo, possibilitando a liquidez necessária para realização de novos investimentos e agregar
mais valor.
* DVA: demonstração contábil destinada a evidenciar, de forma concisa, os dados e as informações do valor
da riqueza gerada pela entidade em determinado período de sua distribuição (NBCT 3.7). O DVA mede o PIB
criado pela empresa.
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Capitalização total discriminada em termos de dívida1 e patrimônio líquido
(em R$ milhares)
' % 2017
(-) 2016

2015

2016

2017

Dívida1

7.248

4.596

1.858

-2.738 -59,6%

365.140

439.579

512.153

72.575 16,51%

Patrimônio Líquido
1

' R$ 2017
(-) 2016

ASPECTO

Soma dos empréstimos e financiamentos circulantes e de longo prazo.

Indicadores financeiros
LIMITE

2015

2016

2017

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

t 25%

34,7%

34,6%

33,2%

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

d 70%

46,2%

48,8%

37,7%

Vendas por região (em R$ milhares)
REGIÃO

2015

Minas Gerais

2016

2017

' 2016
(-) 2015

659.109

730.991 71.882

95.217

103.538

107.425 3.887

621.113

762.647

838.416 75.769

2015

2016

Ativo circulante

273.715

349.906

Realizável a longo prazo

32.652

39.584

Ativo imobilizado

161.963

181.939

16.422

13.943

TOTAL DE ATIVOS

484.752

585.372

642.015 9,7%

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

484.752

585.372

642.015 9,7%

São Paulo/outras regiões
Total de vendas Brasil

Balanço Patrimonial (em R$ milhares)
ASPECTO

Ativo intangível

Considerando os Ativos e Passivos consolidados da FSFX e da FESFX.
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2017

' 2017
(-) 2016

408.380 16,7%
21.229 -46,4%
194.335 6,8%
18.071 29,6%

Otimizar para Sustentar
O programa Otimizar para Sustentar, em seu oitavo ciclo, foi encorpado para o enfrentamento de uma crise
sem precedentes. Gestores de contas matriciais se alinharam com os Belts (responsáveis pelos projetos Lean
6 Sigma) a fim de obterem minimizações de custos e/ou maximização de receitas. Os principais projetos e
ações de 2018, que contribuíram para um resultado de R$ 8,7 milhões, por meio de renegociações de contratos, substituições de fornecedores/insumos e primarizações, além de melhorias de processos, foram:

OTIMIZAR PARA SUSTENTAR
Principais projetos e ações em 2017 (oitavo ciclo)
Controle em Contas Matriciais
• Renegociação, reprogramação de entregas e substituições de fornecedores/marca: R$ 1,50 milhão/ano
• Adequação de MDO: R$ 3,2 milhões
• DMI: Implantação de protocolos para utilização, desenvolvimento de mecanismos de controle
de perdas e renegociações com fornecedores e novas marcas: R$ 470 mil/ano
• Poço Artesiano HMCII: R$ 150 mil/ano
• Energia Fotovoltaica – Implantada na FESFX, COI, SESMT, UOHMC: R$ 236 mil/ano;
• Substituição de Tecnologia PDA: R$ 600 mil/ano
• Mercado livre: 1,33 milhão/ano.
Otimizações/Vendas de serviços
• Otimização com a Automação/Revisão utilizando Lean 6 Sigma no processamento de roupas:
415 mil/ano.
• Venda de serviço de lavanderia: 237 mil.
Processos
• Alteração de processos produtivos com redução de consumo de gêneros alimentícios: R$450mil/ano
• Revisão do modelo de contingenciamento de custas processuais: R$ 700 mil/ano
• Aumento de receita SUS no faturamento de gestação em alto risco: R$ 460 mil/ano

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
Visando promover a ampliação dos atendimentos prestados e ofertar novos serviços, a FSFX investiu em
importantes intervenções físicas em 2017. Alinhada ao seu Planejamento Estratégico, o Plano Diretor de Obras,
elaborado com a participação de todas as unidades da FSFX, é validado por meio de estudos de viabilidade
econômica e aprovado pelo Conselho da Fundação São Francisco Xavier.

Obras concluídas
Construção da Unidade Avançada de Timóteo

R$ 612 mil

Construção da Casa das Mães (HMC I)

R$ 442 mil
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Projetos em execução (previsão de conclusão em 2018)
Reforma e Ampliação do Laboratório de Patologia Clínica - HMC I (ProHosp)

R$ 3,32 millhões

Reforma e melhorias das Unidades de Internação do 1º e 2ºandar (HMC I)

R$ 3,41 milhões

Construção do Berçário do CSFX

R$ 1,30 milhão

Construção da Unidade de Atenção Primária no Bairro Canãa

R$ 919 mil

INVESTIMENTOS COM VERBAS PÚBLICAS
Parte dos investimentos da FSFX vem da parceria da instituição com o poder público. O relacionamento institucional entre as partes contribui para ampliação de serviços, muitos deles voltados a acolher a população
de forma gratuita. Os recursos são provenientes, por exemplo, de convênios com o Estado e a União, emendas
parlamentares e adesão a iniciativas como o Programa de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas) e Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

Recursos firmados - Custeios
PROGRAMA /
CONVÊNIO

APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

ORIGEM

Integra SUS

Livre movimentação

BR

Incentivo à
Livre movimentação
Contratualização - HMC

BR

Incentivo à
Livre movimentação
Contratualização - HC

SP

2015

2016

2017

1.946.065,44

1.946.065,44

1.946.065,44

10.526.208,72 10.526.208,72 10.526.208,72
0,00

0,00

2.614.335,52

ProHosp - Custeio

Compra de materiais
e medicamentos

MG

6.240.240,01

3.164.070,56

3.164.070,56

Rede Resposta

Custeio (equipe e
capacitação)

MG

4.825.528,58

5.273.051,25

5.533.436,00

Leitos de Retaguarda

Custeio (equipe e
capacitação)

MG

2.885.227,40

1.881.339,04

2.737.927,00

Rede Cegonha

Custeio (equipe e
capacitação)

BR/MG

2.272.628,06

3.734.743,69

1.661.331,00

Convênio 2480
(Custeio)

Compra de materiais
e medicamentos

MG

2.268.660,78

69.142,62

182.228,00

PRONON/PRONAS/
PADI

Custeio (equipe e
capacitação)

BR/MG

24.813,19

1.213.972,53

6.949.939,00

Emenda Parlamentar/ Custeio (equipe e
Ufop/Telemedicina
capacitação)

BR/MG

0,00

0,00

819.528,00

Incentivos
(Depreciação
Investimentos)

BR/MG

3.073,20

346.900,38

1.965.898,00

Investimentos

Valores dos convênios/programas (não significa que os recursos foram repassados à FSFX ou utilizados).
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PROGRAMA /
CONVÊNIO
Pronon – Oncologia
Pediátrica

APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
Custeio da Unidade de
Oncologia Pediátrica

ORIGEM

2015 (R$)

2016 (R$)

2017 (R$)

BR

-

4.240.054,73

-

BR

754.868,99

-

-

Pronon - Unidade de
Cuidados Paliativos

Implantação da Unidade
BR
de Cuidados Paliativos

3.636.759,82

-

-

Pronon - Oncologia Pediátrica

Implantação da Unidade
BR
de Oncologia Pediátrica

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

-

-

Custeio em capacitação
em Oncologia

Pronon - Capacitação em
Oncologia

25.000,00

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

Recursos firmados - Equipamentos / Infraestrutura
PROGRAMA /
CONVÊNIO

APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

ORIGEM

Pronon - Avanço
tecnológico

Aquisição para a
Unidade de Oncologia

BR

-

-

-

Pronon - Reforma e Ampliação

Reforma da Unidade de
Oncologia

BR

-

-

-

Aquisição – CDI e
Centro Cirúrgico

Novos equipamentos

BR

-

-

-

Acelerador Linear (Siconv)

Aquisição para a
Unidade de Oncologia

BR

-

-

-

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
Equipamentos para a
Parlamentar – 822107/15 Hemodiálise

BR

100.170,00**

-

2015 (R$)

2016 (R$)

-

2017 (R$)

*Convênio pactuado em 2015 e recebido em 2016
** Convênio pactuado em 2015 e recebido em 2016 (R$170,00 refere-se a contrapartida da FSFX)
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4

Desempenho das unidades
Em cada uma de suas unidades, a FSFX estabelece ações estratégicas para atender os anseios de seus clientes, gerando indicadores
cada vez mais ousados para a melhoria dos serviços. Com propostas
arrojadas e estruturas modernas, a imagem da Fundação está sempre associada à inovação.

G4-13

Hospital Márcio Cunha

Valorizando a vida
em todas as ações

Uma das especialidades do Hospital
Márcio Cunha (HMC) é aliar sua estrutura moderna e arrojada a um modelo
de atendimento focado no ser humano.
Em sua lida com a saúde, a FSFX não
desassocia as avançadas tecnologias
do valor individual dos colaboradores e
pacientes. É por meio do ato de valorizar
a vida, em todos os procedimentos, que
o HMC exalta sua vocação e consegue
cumprir as estratégias para o seu desenvolvimento sustentável.
Faz parte da trajetória do Hospital Márcio Cunha a vontade de estar sempre
à frente, oferecendo à sua região de
abrangência um serviço de qualidade
em todas as áreas. Ao longo dos anos, a
instituição aprimorou técnicas, ampliou
espaços, adquiriu novos equipamentos,
expandiu os serviços e elaborou diretrizes que levaram o Hospital a seguir os
mais altos padrões internacionais.
A excelência no atendimento e as ferramentas que o HMC utiliza para otimizar
os resultados são devidamente reconhecidas pelas certificações que obteve
ao longo de sua história. Dentro de seu
planejamento, toda a equipe da instituição se esmera para melhorar, cada vez
mais, a segurança do paciente e a qualificar constantemente a sua assistência.
Acima de tudo, prevalece o intuito de
garantir o acolhimento digno e humanizado que todo cidadão merece.

Pontos de atendimentos
Unidade I
Unidade II
Unidade de Oncologia
Unidade de Oncologia Pediátrica
Unidade de Medicina Diagnóstica
Unidade Avançada FSFX Canaã
Unidade Avançada FSFX Timóteo
Central de Entrega de Resultados

543 leitos
404 médicos
75 residentes
50 especialidades médicas
12 serviços de alta complexidade
3.821 colaboradores
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UNIDADE MATERNO-INFANTIL DO HMC
Referência em humanização e qualidade
A Maternidade do HMC oferece uma gama de iniciativas inovadoras para garantir o acolhimento seguro em
um dos momentos mais especiais da vida das pacientes. Uma qualificada equipe multidisciplinar se utiliza de
modernos equipamentos e ampla estrutura para o melhor acolhimento. Esse conjunto ainda é reforçado por
inovações e rigorosos protocolos para a excelência na atenção ao parto, cuidados na gestação e no pós-parto.
É a 3ª maternidade de Minas Gerais em número de partos.
Parto Adequado
Sendo a terceira maior maternidade de Minas, em número de partos, e referência para a região Leste do estado, a maternidade do HMC integra, desde 2015, o projeto Parto Adequado do Institute for Healthcare Improvement (IHI), do Hospital Israelita Albert Einstein e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com apoio
do Ministério da Saúde.
A participação nesse projeto permitiu ao HMC implementar medidas para aumentar a taxa de partos vaginais,
melhorar os indicadores de saúde das gestantes e evitar complicações decorrentes do parto. Isso também
impactou na redução da admissão na UTI Neonatal.

Média de 6.000 partos
por ano

53%

Equipe com 19 médicos
plantonistas e 6
enfermeiras obstetras

50%

37,5%

Sala de PPP (Pré-parto,
Parto e Pós-Parto)

Taxa de parto normal no HMC - 2017

Ambulatório
Ginecológico no Centro
Obstétrico

Hospital Márcio Cunha
Meta da instituição
Média do projeto Parto Adequado

Resumo da produção de partos em 2017

SUS

Total

PN

% PN

2.493

61,42%

PC

CONVÊNIOS

% PC

SUS E CONVÊNIOS

Total

PN

% PN

PC

% PC

Total

PN

1.566 38,58% 4.059

438

28,74%

1.085

71,26%

1.524

2.931
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% PN

PC

52,49% 2.652

% PC

Total

47,51%

5.583

CASA DAS MÃES
Um ambiente pensado cuidadosamente para o acolhimento de gestantes prestes a darem à luz e mães
com filhos recém-nascidos internados na UTI Neonatal. Assim é a Casa das Mães, espaço anexo à Maternidade do HMC, que conta com sala de estar, quartos
com 10 acomodações, copa, banheiros e serviço de
alimentação e hotelaria, garantindo apoio e conforto
para mulheres que moram em cidades distantes e/ou
que passam por uma gestação de alto risco.

PROGRAMA RECORDAR
Um novo projeto lançado em 2017 tem ajudado a
eternizar a chegada do bebê: o Programa Recordar. Por
meio da iniciativa, todas as gestantes, do SUS ou dos
convênios, são presenteadas com uma foto (tamanho 20x25) do momento do nascimento do(a) filho(a),
produzida por fotógrafo exclusivo, contratado pela
instituição.
Para os colaboradores da FSFX e participantes do projeto Bem Nascer da Usisaúde, há outras opções que
vão de um álbum com 10 fotos externas da gestante
até um álbum com até 40 fotos (20x20).

EMISSÃO DE CPF PARA
RECÉM-NASCIDOS
Os pais dos bebês nascidos na maternidade do HMC
tiveram acesso a mais um serviço em 2017 para mais
comodidade e facilidade. Trata-se da emissão gratuita
do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do recém-nascido.
O documento é emitido de dentro do próprio hospital,
na Sala de Cartório da instituição (Unidade Interligada de Serviço). Antes da novidade, o HMC já emitia a
certidão de nascimento dos bebês.

CERTIFICAÇÃO - HIMSS ESTÁGIO 7
Ao ser reconhecido com a Certificação Internacional
da Healthcare Information and Management Systems
Society (HIMSS) Estágio 7, o HMC conquistou o título
de Hospital Digital. O reconhecimento comprova a
efetividade, o ganho em eficiência operacional e a melhor qualidade e segurança que o prontuário eletrônico
do paciente garante ao HMC.

110 mães atendidas
em seis meses de funcionamento.
PROJETO BEM NASCER
Um dos projetos lançados pela FSFX em 2017, o Bem
Nascer, voltado para pacientes conveniadas ao Usisaúde, coloca à disposição da gestante todo o suporte
de uma equipe multidisciplinar. A proposta consiste
em manter o time de profissionais apto a prestar o
atendimento à paciente. Desta forma, não é apenas
um médico que tem o histórico da gestante, mas um
grupo composto por outros médicos, enfermeiros,
psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e fisioterapeuta. Essa concepção garante mais tranquilidade
e segurança à paciente.

Todo o fluxo de informações, incluindo os dados sobre
sinais vitais e outras informações, é totalmente integrado no Sistema Tasy. O HMC tornou-se o primeiro
hospital com este sistema de informação a atingir o
Estágio 7 da HIMSS.
Pontos mais relevantes da auditoria externa de certificação (realizada em novembro):
• Alto nível de maturidade na adoção do prontuário
eletrônico pelo HMC.
• Pleno uso do Prontuário Eletrônico do Paciente
(PEP) por todos os setores do Hospital.
• Redução da geração de papéis com o uso da tecnologia da informação.
• Circuito fechado de medicamentos.
• Sistemas de apoio à decisão clínica e utilização do
PACS para eliminação de filmes.
• Plano de continuidade em caso de indisponibilidade do sistema.
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SONHO DE LAURA
O Protocolo de Sepse do HMC ganhou a adesão de uma eficiente ferramenta: um robô cognitivo para gerenciamento de risco assistencial. A inovação, batizada de Robô Laura, auxilia o trabalho dos profissionais no monitoramento
do quadro dos pacientes suscetíveis a sepse. Para tanto, o aplicativo lê, em tempo real, os exames e dados vitais
dos pacientes, mantendo os dados atualizados. O mecanismo, em funcionamento desde o dia 28 de agosto de
2017, permite uma leitura rápida, segura e precisa das informações, emitindo alarmes para a equipe quando identifica os primeiros indícios da infecção.
O HMC é o segundo hospital do Brasil a implantar o Robô Laura. Para incorporar a tecnologia em sua rotina, o Hospital Márcio Cunha reuniu colaboradores e parceiros em um treinamento ministrado pelo analista de Sistemas, Jacson
Fressato, criador do projeto “Sonho de Laura”, batizado assim em homenagem à filha de 18 dias que morreu vítima
de infecção.

Principais vantagens do aplicativo
• Diagnóstico precoce e seguro
da sepse, logo nos primeiros
sintomas.
• Redução da morbidade e mortalidade por infecção generalizada.
• Dados em tempo real para leitura precisa por parte da equipe
multidisciplinar.
• Melhoria no protocolo de
tratamento implementado no
hospital.
• Agilidade na conexão dos resultados dos exames laboratoriais
e dados vitais alterados.
• Permite o envolvimento de
toda equipe na observação
dos dados compartilhados nos
monitores.
• Facilidade para que familiares e
acompanhantes dos pacientes
tenham acesso às informações
sobre o quadro de saúde.

Resultados mensurados com o Robô Laura (em 120 dias de implantação)
• Melhora na agilidade do atendimento ao paciente com sinais de sepse. Houve um aumento de 27,05% na conformidade do processo de administração do antibiótico, em até 60 minutos, após início do protocolo de sepse,
quando comparados os períodos de setembro a dezembro de 2017 a 2016.
• Aumento de 36,07% no número de pacientes incluídos no protocolo de sepse, quando comparado o período de
setembro a dezembro de 2017 e o mesmo período em 2016, após registro de 22.510 alarmes/alertas pelo Robô
Laura em todas as unidades do HMC, monitoradas no período de 28/08/2017 a 31/12/2017.
• Redução da taxa de mortalidade dos pacientes com sepse grave em 14,19%, quando comparado o período de
janeiro a agosto de 2017 – quando não tinha o Robô Laura - com janeiro a dezembro de 2017, após a implantação
do Robô Laura.
• Foi observada uma redução de 50,83% no tempo médio de atendimento (tempo médio para inserção de qualquer dado do paciente no sistema Tasy, quando em alerta pelo Robô Laura).

SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE FSFX
Em 2017, pacientes do HMC usufruíram da facilidade e segurança do agendamento online de consultas e exames, lançado no final de 2016. Os usuários podem utilizar o serviço pelo smartphone, computador ou tablet,
acessando os sites da Fundação (www.fsfx.com.br) e do Hospital (www.hmarciocunha.com.br).

Balanço de atendimento online em 2017

Total

Consulta

79.364

Exames

9.499

Laboratório

4.233

93.096

DRG - GRUPOS DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS
Desde 2015, o HMC vem ampliando os módulos de aplicabilidade do software DRG (Diagnosis Related Groups/
Grupos de Diagnósticos Relacionados). A ferramenta auxilia a instituição a classificar todas as admissões e
altas dos pacientes no Hospital, estabelecendo uma codificação de acordo com idade, diagnóstico, exames,
tempo de hospitalização. Assim, é possível comunicar as equipes sobre ações que devem ser tomadas para a
desospitalização e o gerenciamento de leitos, além de outras iniciativas para melhor gestão de custos e segurança nos procedimentos.
As informações dos pacientes são transferidas para os prontuários que integram o Banco de Dados do DRG
Brasil. A metodologia permite montar pacotes clínicos e cirúrgicos, a partir dos dados sobre a internação, e
estabelecer parâmetros de análises de indicadores com outras instituições brasileiras.

Em 2017, o HMC buscou uma maior
integração do Núcleo de Segurança do
Paciente com o DRG. A metodologia
de Grupos de Diagnósticos
Relacionados também permitiu à
instituição aprimorar a avaliação de
desempenho do seu corpo clínico.
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PRONTO-SOCORRO DO HMC

Experiência sistematizada e reconhecida

Para se manter como referência na região, o Pronto-Socorro do HMC reúne as melhores práticas e a incansável busca pela superação de metas. Desde a sua reestruturação física, em 2015,
a unidade vem otimizando o atendimento, priorizando o dinamismo, a segurança, a agilidade e
a humanização. Para ter os melhores resultados, a instituição realiza análise de gestão de pessoas, protocolos e processos.

Prêmio
O esforço valeu à FSFX o Prêmio Laboratório de Inovação, concedido pela Organização
Pan-americana da Saúde (Opas) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O
título foi alcançado por meio da experiência “Impacto da revisão de fluxos na segurança assistencial e satisfação dos clientes”, que será divulgada em publicações técnicas.
Com isso, o êxito alcançado pelo Pronto-Socorro de HMC servirá de referência para
outras instituições.
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Fluxo de Atendimento

83 minutos

97% é o índice de satisfação geral

é o tempo total de transferência de pacientes
internos para leito (meta de 90 minutos).

dos clientes do Pronto-Socorro (de acordo com as
Pesquisas de Qualidade de Atendimento - PQAs)

Iniciativas implementadas no Pronto-Socorro em 2017

• Agenda Fácil, para qualificar a saída do cliente do PS.
• Painel de pendências, para assegurar a assistência prestada.
• Inserção de textos estruturados na Classificação de Risco, como ferramenta de apoio à decisão e direcionando o profissional.
• Incremento de pessoal nas escalas fixas, garantindo qualidade assistencial aos pacientes.
• Inclusão de mais duas escalas médicas, para atendimento fast track (Atendimento Rápido) na clínica médica e pediátrica.
• Mudança de horário e de escala, para melhor adequação do perfil do técnico de enfermagem / secretárias,
com ênfase na meritocracia.
• Apresentação do modelo de gerenciamento do serviço de urgência e emergência durante visita de instituições importantes ao Pronto-Socorro do HMC.

Certificado de Coragem Infantil
Estratégia lançada em 2017, o Certificado permitiu aos pais, crianças e profissionais envolvidos
uma experiência mais agradável. O recurso tem o papel de humanizar e motivar o processo de
medicação e coleta de sangue do público infantil.
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DESEMPENHO DO CENTRO CIRÚRGICO
Em 2017, o Centro Cirúrgico do HMC I (CCI) passou por uma reforma física, a fim de otimizar seu espaço e
atendimento. A sala de recuperação pós-anestésica foi ampliada e reformada, passando de 10 para 12 leitos; e
uma revitalização contemplou os espaços de estar para médicos e enfermagens. O HMC também reformulou
o fluxo de entradas dos pacientes no CCI. Além disso, ampliou a diversidade cirúrgica no HMC II.

HMC I

HMC II

TOTAL

ACUM.

Jan

881

290

1.171

1.171

Fev

852

294

1.146

2.317

Mar

997

347

1.344

3.661

Abr

830

299

1.129

4.790

Mai

968

355

1.323

6.113

Jun

900

324

1.224

7.337

Jul

911

346

1.257

8.594

Ago

949

361

1.310

9.904

Set

926

331

1.257

11.161

Out

965

341

1.306

12.467

Nov

987

323

1.310

13.777

Dez

1004

326

1.330

15.107
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Medidas adotadas
• Agendamento do procedimento para
ser o primeiro do dia.
• Treinamento dos profissionais envolvidos, com a realização de um simulado.

Implantação do Protocolo
Látex Free

• Higienização e limpeza da sala cirúrgica, com a retirada total de materiais
e equipamentos que têm látex (luvas
cirúrgicas, sondas, estetoscópios, cateteres, garrote, máscaras etc.).

O HMC realizou a primeira cirurgia látex free do
Leste de Minas. O procedimento inovador permitiu
que uma paciente com alergia ao látex fosse submetida a uma cirurgia sem correr riscos. Para isso,
o HMC mobilizou seus profissionais de nove áreas
diferentes, para um trabalho de busca de evidências científicas e muita pesquisa, até culminar na
criação do Protocolo Látex Free – um protocolo de
cirurgia para pacientes alérgicos ao látex – que foi
empregado em outras três cirurgias em 2017.

• Substituição desses materiais por
outros feitos de silicone.
• Substituição das embalagens das medicações que tenham alguma borracha para seringas.
• Substituição de cadeiras por bancos.

O desafio era tornar todos os ambientes livres de
qualquer partícula de látex, seja nos materiais utilizados na cirurgia (como as luvas médicas) ou outros
objetos de borracha. O protocolo multidisciplinar
estabelecido reúne técnicas, comportamentos, suprimentos e equipamentos adequados. O cuidado,
mantido até mesmo durante a visitação, garantiu
aos pacientes um atendimento seguro, com conforto e qualidade.

• Isolamento da sala limpa e esterilizada
no dia anterior.
• Descontaminação do ar da sala fechada, com a renovação constante do ar
por 8 horas.

Radiocirurgia em paciente não oncológico
Tecnologia usada no tratamento contra o câncer, a radiocirurgia substituiu uma cirurgia convencional em um
paciente não oncológico atendido pelo HMC. Um jovem de 16 anos passou pelo procedimento para corrigir
uma malformação arteriovenosa no cérebro, lesão que poderia causar um acidente vascular cerebral.
Realizado com sucesso, o tratamento mostrou a efetividade da radiocirurgia para além dos procedimentos de
retirada de tumor cerebral, como é mais aplicada. A técnica, realizada pelo acelerador linear, foi essencial para
a saúde do jovem, uma vez que a lesão ocupava uma área do cérebro que comanda a linguagem e os movimentos de metade do corpo.
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UNIDADE DE ONCOLOGIA
Referência para 86 municípios da região (para pacientes oncológicos adulto e pediátrico), a Unidade de Oncologia do HMC sustenta suas atividades na busca permanente pela qualidade. O setor associa o uso das mais
avançadas tecnologias com a oferta de um atendimento digno às pessoas com câncer, tendo ainda o suporte
de uma ampla estrutura física, onde atua uma equipe multidisciplinar altamente qualificada.

Em 2017, a FSFX concluiu as obras de
ampliação e modernização da unidade,
aumentando em 40% sua capacidade de
atendimento. A Unidade foi ampliada em 3
mil m2, passando a ter 43 novas poltronas
de quimioterapia e reestruturou recepção,
consultórios e farmácia. Além disso, continua a realizar diferentes procedimentos
de radioterapia por meio dos aceleradores
lineares.

95% dos atendimentos
destinados a pacientes do SUS
PROCEDIMENTOS

2016

2017

21.462

20.843

Radioterapia (sessão) 17.828

18.359

Radioterapia (campo) 73.907

107.768

Medicina Nuclear

1.889

2.047

Consultas

29.915

30.783

Radiocirurgias

10

12

Quimioterapia

Projeto Navegador
O novo trabalho, lançado em 2017, oferece aos pacientes oncológicos
o apoio de uma equipe responsável por articular todas as etapas de intervenções, para encurtar o tempo de espera e atendimento. O projeto
Navegador reúne um conjunto de soluções para eliminar barreiras que
podem interferir no tratamento dos pacientes.
A equipe Navegador desempenha o papel de facilitar a comunicação
entre pacientes, familiares e os profissionais de saúde, incluindo nessa
interação o contato com bloco cirúrgico, central de autorizações, autorizador SUS/convênios, secretarias municipais de Saúde etc.
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A Equipe
Navegador
acompanhou
81 pacientes
de cirurgias
oncológicas
em 2017.

UNIDADE DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
G4-13
A Oncologia Pediátrica, que antes funcionava na
ala pediátrica do 6º andar do HMC I, foi ampliado
em 2017. A FSFX inaugurou a Unidade de Oncologia Pediátrica, no HMC II, priorizando a qualidade
e humanização na linha de cuidados a crianças e
adolescentes com câncer. O espaço exclusivo, chamado de “Submarino Mágico” por conta da decoração, tem toda a estrutura para atuação da equipe
de profissionais. Por ter um visual lúdico, a Unidade
acolhe e integra as crianças, o que facilita o acesso
ao tratamento.
Atendimentos oncologia pediátrica:

2016: 29 atendimentos
2017: 429 atendimentos

O serviço foi reconhecido oficialmente como
referência no Leste do estado, dentro da rede de
atenção oncológica do SUS, conforme portaria do
Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da
União. A expectativa é que a Unidade atenda 50
novos pacientes por ano, por meio do trabalho de

médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
psicólogo e assistente social. O tratamento permite ainda que a mãe ou responsável acompanhe o
paciente 24 horas por dia.

PEDAGOGIA HOSPITALAR
Pensando em minimizar o impacto da hospitalização das crianças e adolescentes, a Unidade de Oncologia do HMC implantou a pedagogia hospitalar.
O serviço conta com a atuação do pedagogo e uma
equipe de monitores para ajudar no desenvolvimento, aprendizado e convívio social dos pacientes.
O papel da pedagogia hospitalar é promover atividades lúdicas, brincadeiras e repassar o conteúdo
escolar à realidade das crianças e adolescentes.
Tudo isso, contando com a parceria dos familiares e
da escola. O HMC tornou-se o primeiro hospital do
interior de Minas a implantar a pedagogia hospitalar, desenvolvida por meio do Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

R$ 30 milhões

investidos somente em suas unidades
de Oncologia (adulto e pediátrica),
com ampliação dos setores de
quimioterapia, aquisição de novos
equipamentos e incorporação de
novas tecnologias.
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ATENDIMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
Focado em promover a inclusão social e oferecer mais qualidade de vida ao paciente com problemas ortopédicos, neurológicos ou em tratamento oncológico, o Centro de Reabilitação do HMC, inaugurado em fevereiro
de 2017, ultrapassou a marca de 28 mil atendimentos. O trabalho da equipe multidisciplinar faz com que o
paciente recupere e mantenha a sua dignidade, autoestima e independência, além de contribuir para evitar a
reinternação.
Em pouco mais de dez meses, desde a sua abertura, o setor ajudou que pacientes, após a alta hospitalar,
atingissem o maior nível possível de funcionamento físico, mental, espiritual, social e econômico. O serviço
funciona 100% para pacientes do SUS.

ATENDIMENTOS / CONSULTAS EM 2017

TOTAL

Fisioterapia

8.485

Fonoaudiologia

2.713

Terapia Ocupacional

3.520

Nutricionista

2.991

Enfermagem

2.192

Psicologia

2.041

Assistência Social

4.026

Ortopedia

1.141

Neurologia

922

Total

28.031
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53.640
atendimentos

é a meta para o Centro de
Reabilitação em dois anos.
O HMC é o primeiro
hospital do Leste de Minas
a ofertar esse serviço.

CENTRO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
A recente revitalização do Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS) permitiu a ampliação do atendimento,
com melhorias no espaço e novos equipamentos. No total, são 74 máquinas de hemodiálises, sendo que 31
foram adquiridas durante o processo de expansão do CTRS. As mudanças possibilitaram a inclusão de 120
pacientes a mais no tratamento no Centro de Terapia Renal Substitutiva, que credencia o HMC como o único
centro transplantador da região.

Avanços do CTRS em 2017:
• Início de hemodiálise diária para os pacientes com indicação médica.
• Dobra da equipe médica por plantão.
• Mudança do serviço de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) para outra localização, otimizando o atendimento com melhor área física.
• Aumento do efetivo para atendimento da modalidade de CAPD, possibilitando o treinamento de maior número de pacientes com melhor assistência.
• Aumento do efetivo para hemodiálise externa.
• Aquisição de três osmoses portáteis para diálise externa.
• Alteração do cardápio de dieta dos pacientes ambulatoriais com adição de frutas.
• Criação do protocolo de glicemia capilar no término da sessão de hemodiálise, para todos
os pacientes internados no início e término; e para todos os pacientes ambulatoriais com
diabetes com alteração glicêmica durante o tratamento.
• Pacientes internados são liberados para o setor de internação somente em cadeira de
rodas ou macas.
• Sala diferenciada para paciente que dialisam pelo plano de saúde particular.
• Implantação da pulseira de identificação do paciente para sua segurança assistencial.
• Oferta da sala de atendimento para a equipe multidisciplinar, garantindo a privacidade do
paciente.
• Estabelecimento de rotina de reuniões para pacientes recém-admitidos com a equipe
multidisciplinar.
• Implantação do fluxo de acompanhamento diário de fístula arterio venoso.
• Disponibilização de Enfermeiros Líderes, para otimizar os processos assistenciais.
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Representação em eventos
O Hospital Márcio Cunha marcou presença no 12º Congresso Mineiro de Nefrologia e 3º Simpósio Mineiro de Transplante Renal, em maio, em Ouro Preto (MG). Representantes do HMC ministraram palestras e
atuaram como moderadores nos eventos que discutiram as atualidades e avanços das medidas preventivas, diagnósticas e de tratamentos das doenças renais. Os encontros reuniram comunidade médica e
demais profissionais da saúde.

Dia Mundial do Rim
No mês de março de 2017, a fachada do HMC
ganhou uma iluminação especial, nas cores azul
e vermelho, em comemoração ao Dia Mundial
do Rim (09/03). Para conscientizar ainda mais
a população sobre “Estilo de vida saudável para
rins saudáveis”, tema da celebração mundial em
2017, o HMC montou um estande no Shopping
Vale do Aço, entre os dias 09 e 12 de março,
para falar do assunto e oferecer serviços como
aferição de pressão arterial e cálculo de Índice
de Massa Corporal (IMC).

UNIDADE DE TRANSPLANTES
Com condições clínicas, técnicas e tecnológica para procedimentos de transplante e captação de
órgãos, o HMC também é referência como único centro transplantador do Leste de Minas Gerais. A
Unidade realiza transplantes de doadores vivos ou falecidos, e oferece um atendimento multidisciplinar
para o paciente transplantado.

37 transplantes
foram realizados
pela Unidade no
último ano.

Iniciativas do setor em 2017:
• Otimização do atendimento dos pacientes das clínicas
externas, com visitas da equipe da Unidade aos Centros
de Diálise. O atendimento individualizado permite que os
pacientes entendam melhor o serviço antes da avaliação
dentro do protocolo do procedimento.
• Dinamização da avaliação dos pacientes do CTRS, com
marcação em consultório e abordagem multidisciplinar
para estabelecer o melhor tratamento para Insuficiência
Renal Crônica (IRC), possibilitando o envolvimento familiar
e o levantamento de possibilidade de doação entre intervivos.
• Disponibilização de uma colaboradora da hemodiálise,
para agilizar a coleta dos exames mensais, diminuindo o
tempo de espera dos pacientes.
• Inserção de mais um médico na equipe de transplantes.
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ENSINO E PESQUISA
50 anos do Centro de Estudos HMC
Uma das formas que a FSFX encontra para contribuir com a sociedade e a melhoria de seus processos, sobretudo na área da saúde, é investir no
capital intelectual. Por isso, o HMC conta com seu
Centro de Estudos, uma iniciativa para atualização
científica de seus profissionais e residentes. Em
2017, o Centro completou 50 anos de serviços dedicados ao conhecimento, pesquisas e publicações
técnicas.

Acesso ao “Up To Date”
Em 2017, o Centro de Estudos do HMC disponibilizou o acesso ao “Up To Date”, uma plataforma
de inteligência que reúne e gerencia publicações
científicas de mais de 20 especialidades médicas. O
site pode ser acessado para pesquisa 24 horas por
dia, inclusive por smartphones.

Mestrado e Doutorado
O HMC firmou parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, a fim de ofertar
cursos de mestrado e doutorado para áreas correlacionadas, por meio do Programa de Tecnologia Nuclear. A instituição vai promover a capacitação de
25 colaboradores, que foram aprovados por meio
de processo seletivo, corroborando com a interface
científica de seus processos assistenciais.

68 publicações
nacionais
10 publicações
internacionais

RAIO-X DO CENTRO
DE ESTUDOS
470 associados
78 publicações
técnicas na área da
saúde
Auditório para 25
pessoas
Espaço online
Acervo de livros
atualizado
19 eventos científicos
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Produção de Videoaulas

Auditoria de Barreira

Gerar conhecimento e aperfeiçoar os processos
de forma prática. Com essa máxima, a equipe de
Educação Permanente do HMC elabora o conteúdo
para as videoaulas de capacitação. Em dezembro
de 2015, quando a ideia começou a ser desenvolvida, foram produzidos seis vídeos. Atualmente, o
acervo utilizado para o treinamento de profissionais
da instituição já totaliza 29 videoaulas.

G4-14

Revista Ciência e Saúde
O conhecimento científico aplicável às práticas
clínicas e gestão do âmbito hospitalar, visando ao
aprimoramento do atendimento ao cliente. Esse é
o conteúdo da revista eletrônica “Ciência e Saúde”,
periódico semestral com as publicações científicas do HMC. Um time de 30 especialistas forma o
corpo editorial da revista. O trabalho, editado pelo
Núcleo de Ensino e Pesquisa da FSFX, é fonte de
pesquisa e referência para profissionais da área
médica e de saúde, pesquisadores, estudantes de
pós-graduação e gestores de saúde. As duas edições de 2017, e duas de 2016, estão disponíveis no
endereço www.fsfx.com.br/cienciaesaude.

Em 2017, a revista “Ciência e Saúde”
adquiriu o International Standard Serial
Number (ISSN), pelo Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia
(ISSN 2525-5525), assegurando a
qualificação de conteúdo da publicação.
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O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), focado
na satisfação do colaborador e na segurança do
paciente, buscou influenciar positivamente nos
resultados do HMC e da Fundação. Uma das ações,
em parceria com o setor de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade, foi a implementação da Auditoria de Barreira, uma técnica para o diagnóstico de
situações de risco. A prática propõe uma avaliação
in loco da ocorrência dos eventos e possibilita a
criação de novas barreiras para prevenir incidentes.

Unidade de Pesquisas Clínicas
Em 2017, o HMC recebeu da Conep a autorização
para implantar seu Comitê de Ética em Pesquisas
(CEP), permitindo ao Hospital ativar a Unidade de
Pesquisas Clínicas, inicialmente, na área de Oncologia. Em breve, também para outras áreas.
Isso posiciona o Hospital Márcio Cunha no patamar
internacional de pesquisas na área oncológica, ao
lado de mais 12 centros de tratamento no Brasil.
A iniciativa ajuda a elevar a qualidade do serviço
prestado e contribui para o avanço científico mundial, sempre respeitando as rigorosas normas éticas
internacionais e as regulamentações brasileiras.
Para ativação do Centro de Pesquisas, a Unidade
de Oncologia recebeu, em novembro, a visita dos
colaboradores da Bristol Myers Squibb (BMS), para
iniciação de estudo clínico patrocinado pela empresa farmacêutica global. A novidade viabiliza novos
tratamentos para os pacientes recrutados atendidos na Unidade, possibilitando a eles o acesso a
novos procedimentos e medicamentos.

Treinamento sobre valores éticos
G4-14 | G4-S04
A Unidade de Oncologia do HMC recebeu o oncologista e pesquisador Dr. José Humberto Fregnani, para
ministrar encontro sobre a importância da conduta ética na área da saúde. Participaram do treinamento, os colaboradores que compõem o Comitê de Ética da FSFX e que atuam em áreas relacionadas ao
setor de Ensino e Pesquisa da FSFX.

Residência Médica

Número de médicos residentes

Duas novas especialidades para Residência Médica
foram aprovadas em 2017: Cardiologia e Nefrologia.
O Programa de Residência Médica do HMC conta
com 49 vagas em cursos de 14 especialidades reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os
médicos residentes, que recebem bolsa mensal e
cumprem carga horária de 60 horas semanais, são
escolhidos por meio de processo seletivo.
As especializações contam com a coordenação de
profissionais com experiência técnica e acadêmica,
além de toda estrutura do HMC, colocando os 75
residentes em contato com um modelo de atendimento humanizado e de excelência.

64
77

75

2015 2016 2017
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SEGURANÇA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
G4-PR1
O processo informatizado e integrado para controle do estoque de materiais e medicamentos, por meio
do Sistema Tasy, foi um dos pontos relevantes para o HMC conquistar a certificação HIMSS. Nessa área,
a rastreabilidade dos itens garante a agilidade e segurança nos procedimentos nas áreas de Farmácia,
Centro Cirúrgico, Suprimentos e Enfermagem e Central de Material e Esterilização (CME).

Em 2017, a instituição executou a revisão dos kits de materiais hospitalares com o setor de faturamento.
A medida objetivou padronizar os kits de material, de forma a evitar o desperdício, sem perder a
qualidade.

CME
Na Central de Material e Esterilização houve aquisição de novos respiradores e BiPAPs, usados na ventilação mecânica. A Central aumentou sua capacidade de esterilização à baixa temperatura, com aquisição de novo equipamento de 200 litros. Ainda em 2017, a CME recebeu uma reforma, com substituição
de revestimento da área de expurgo e autoclaves; e desenvolveu uma planilha de análise de materiais
de abrangência da Central, para analisar perdas de esterilização associada a inventário.
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FARMÁCIA CLÍNICA
A Farmácia Clínica do HMC, implantada em 2011, vem se destacando pelas práticas adotadas para
assegurar, de forma ativa e frequente, o uso correto e racional de medicamentos. O setor foi parceiro do
Conselho Regional de Farmácia (CRF-MG) na realização da palestra “Atuação Farmacêutica nas práticas
de Farmácia Clínica – uma experiência do Hospital Márcio Cunha”, em junho, para 100 farmacêuticos da
região.

Em 2017, a Farmácia Clínica do HMC ampliou algumas de suas atividades:
• Expansão do plano de alta para pacientes inseridos no projeto Cuidado do Idoso;
• Expansão da auditoria de preparo e administração de medicamentos, atuando nas áreas de não
internação;
• Verificação de todos os eventos notificados de Erro de Administração de Medicamentos, para análise
dos casos e definições de ações preventivas;
• Implantação de alerta, destacado por cor, para prescrição de medicamento para paciente alérgico.
• Implantação de dispensação de medicamentos por maletas no Centro Cirúrgico no HMC II.
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UNIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS
O setor de Cuidados Especiais do Hospital Márcio Cunha alia a eficiência de avançados equipamentos tecnológicos ao compromisso de uma equipe multidisciplinar, para seguir todos os protocolos assistenciais. Desta
forma, o atendimento prestado nesse setor, que inclui as Unidades de Terapia Intensiva adulto (UTI) I e II, e a
intermediária no 7º andar do HMC I e também a Unidade de Terapia Intensiva neonatal, pediátria e intermediária no 6º andar, caracteriza-se pelo reconhecimento da AMIB/EPMED.
Sempre focado na segurança do paciente e buscando reduzir a sua permanência na UTI, o HMC desenvolveu,
em 2017, algumas iniciativas importantes:
Ampliação e reestruturação
1. Criação de 10 leitos de UTI Adulto para enfrentamento do surto de febre amarela com excelentes
resultados assistenciais.
2. Reestruturação física da UTI Adulto com nova estrutura de leitos e instalação de pontos de diálise,
aumentando a qualidade da assistência.
3. Substituição da supervisão de enfermagem das unidades intensiva e intermediária Neoped e incorporação da ECI pediátrica (6º andar) na gerência de Cuidados Especiais.
4. Aquisição de camas para a UTI Adulto I, para maior conforto e menor risco de lesões por pressão.
5. Aquisição de poltronas, para comodidade de familiares de recém-nascido internado na UTI Neonatal e pediátrica.
6. Aquisição de duas balanças de peso de fralda (1g/1g).
Colaboradores

1. Evolução da equipe de Terapia Intensiva, com novas titulações de cinco médicos.
2. Treinamento da equipe médica do HMC sobre acesso vascular guiado por ultrassonografia.
3. Proposta de treinamento para enfermeiros com ultrassonografia beira leito, para verificação de
volume urinário, evitando sondagens vesicais recorrentes.
4. Contratação de novo médico para gerente das Unidades de Cuidados Especiais.
5. Contratação de profissionais médicos (diaristas) para as unidades de tratamento intensivo infantil
e adulto.
6. Implantação de novos uniformes privativos nas unidades de cuidados especiais, promovendo
maior satisfação entre os profissionais da área, melhorando a identificação dos colaboradores.

Otimização dos procedimentos

1. Mudança do fluxo de coleta de sangue para classificação sanguínea de recém-nascidos com menos de um quilo e com prescrição de transfusão sanguínea, aumentando a segurança do paciente.
2. Reunião com familiares de pacientes com longa permanência, melhorando o fluxo de alta da unidade e admissão na Unidade pediátrica do 6º andar.
3. Reestruturação dos requisitos para acompanhamento e horários de visita, para maior envolvimento dos familiares, mantendo-os informados com relação às metas definidas diariamente.
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Tecnologia
1. Implantação do Robô Laura para controle da sepse.
2. Implantação de painéis de gerenciamento multidisciplinar dos leitos de UTI.
3. Integração dos monitores de sinais vitais (SSVV) para uma central de dados interligados ao sistema Tasy na UTI Neonatal e Pediátrica.
4. Projeto piloto de Telemedicina, com monitorização de leito de terapia intensiva por central de
monitorização na UTI do HMC.
Implantação dos requisitos para a certificação HIMSS 7

1. Informatização dos impressos.
2. Tripla checagem das medicações.
3. Digitalização do prontuário do paciente.
4. Telas de alerta para prescrição de medicamentos e dose fracionada.
5. Planejamento multidisciplinar.
6. Plano terapêutico pelo Personal Digital Assistant (PDA)
7. Checagem de hemocomponentes e nutrição parenteral com rastreabilidade.
8. Validação e rastreabilidade dos medicamentos de uso contínuo domiciliar.

UTI exclusiva para casos graves de Febre Amarela
No início de 2017, diante dos casos de febre amarela registrados no Leste de Minas, região onde a FSFX é
referência de atendimento, o HMC estabeleceu fluxos e protocolos de atendimento para todas as formas da
doença. Houve contratação de novos profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Para os casos mais graves, o Hospital criou uma nova estrutura de UTI Adulto, com 10 leitos exclusivos para
pacientes com a doença.

Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier 75

UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS
Os pacientes oncológicos que não possuem mais
indicação de tratamento curativo contra a doença
são confortados pelas intervenções da Unidade de
Cuidados Paliativos do HMC. O foco do setor é contribuir com a qualidade de vida desses pacientes
e seus familiares. O suporte diferenciado acontece
durante a internação e também nos atendimentos
ambulatoriais.

MEDICINA HOSPITALISTA
Quando foi implantado, em 2016, o serviço da Medicina Hospitalista funcionava apenas em 60 leitos,
no 3º e 4º andar do HMC I, para pacientes de convênio. Em março de 2017, a instituição estendeu o
programa para 63 leitos do 7º andar, contemplando
também pacientes do SUS, com equipe de quatro
médicos hospitalistas.
O médico hospitalista é o profissional que centraliza o cuidado ao paciente e integra outras ações,
inclusive administrativas, para garantir o melhor
atendimento. Os hospitalistas são os profissionais
que dialogam com os familiares e facilitam a comunicação destes com as equipes, incluindo corpo
médico. A Medicina Hospitalista também contribui
com a redução de custos e melhoria de indicadores
importantes para o hospital, como taxa de permanência, índice de satisfação dos clientes e taxa de
infecção hospitalar.

Médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais
e psicólogos compõem a equipe multidisciplinar da
Unidade. A proposta de atuação é controlar a dor e
demais sinais e sintomas, assegurando que a morte
aconteça de forma natural, com todo o cuidado
centrado no bem-estar do paciente.

Satisfação dos clientes

G4-PR5

Índice superior
a 99%

Resultados positivos após implantação da
Medicina Hospitalista
(Comparando-se o 1° e 2° trimestres de 2017, antes
e após implantação do Programa)

1.010 pacientes assistidos

7º Andar – Implantação
INDICADOR

Destaques da Unidade de
Cuidados Paliativos em 2017:

ANTES
APÓS
(1º TRIMESTRE) (2º TRIMESTRE)

Média de
Permanência

5,97 dias

5,3 dias

Taxa de
Infecção

1,19%

1,12%

Satisfação do
Cliente

97,42%

98,28%
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46.120 mil intervenções aos
pacientes internados
1.792 atendimentos em nível
ambulatorial
Eficácia do controle da dor em
pacientes internados em até 72
horas (que se encontra acima da
meta de 96%)

ATENÇÃO AO IDOSO
Além das iniciativas de promoção da saúde da FSFX, a equipe do Hospital Márcio Cunha tem atuado em
dois importantes projetos. O primeiro diz respeito à participação do HMC no projeto Idoso Bem Cuidado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A proposta visa oferecer serviços para o público
acima de 60 anos, para mais qualidade de vida e envelhecimento ativo. O projeto é norteado por formas
diferenciadas de acolhimento, integração dos cuidados, atendimento ambulatorial geriátrico, cuidados
complexos e cuidados de longa duração.
Outra iniciativa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga, é o Programa de Atenção Domiciliar
do Idoso, voltado para pacientes do SUS. O programa conta com a participação da equipe dos serviços
de Atenção Domiciliar do HMC e Cuidados Paliativos, que levam mais dignidade e conforto aos idosos.
Além do benefício ao público-alvo, o programa traz impactos positivos para a desospitalização no HMC,
oportunizando leitos para acolhimento de outros pacientes.

O PADI possibilita
aos idosos atendidos
atendimento
domiciliar, garantindo
mais qualidade de
vida e bem-estar
ao paciente.

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
O setor de Nutrição e Dietética do HMC recebeu significativas intervenções em 2017. O espaço do refeitório
foi reestruturado, a fim de deixar o ambiente mais
agradável para receber colaboradores e acompanhantes de pacientes. A revitalização englobou a troca do
mobiliário, equipamentos e utensílios. E intervenções
nas áreas produtivas e no lactário.

Outras melhorias do serviço de Nutrição e
Dietética em 2017:
• Aumento de 29% das refeições atendidas
nos restaurante do HMC I e II;
• Disponibilização de novo cardápio;
• Padronização de pratos e receitas;
• Redução no custo da refeição em 2,78%
em relação a 2016.
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UNIDADE DE PROCESSAMENTO
DE ROUPAS
G4-13
O cuidado com as roupas, toalhas, lençóis e
cobertores dos pacientes do HMC foi otimizado,
em 2017, com uma reestruturação da Unidade
de Processamento de Roupas. A Fundação adquiriu novos equipamentos, sendo uma calandra
e dobradeiras de lençóis e toalhas, que proporcionam mais agilidade e segurança nos serviços
de lavanderia.
Com os investimentos, houve ainda redução do
tempo de funcionamento do setor, de 24 para 12
horas, contribuindo com a otimização dos custos, aumento da produção, maior disponibilidade
no estoque e mais qualidade do produto final.
Além de atender às demandas do HMC, a rees-
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truturação da unidade permitiu à FSFX criar em
seu portfólio mais um serviço para o mercado.
O setor presta atendimento para as unidades da
Fundação (HMC I e II, Hospital Municipal Carlos
Chagas de Itabira) e também para outras instituições da região. De forma voluntária, lava as
roupas do grupo Se Toque, uma demonstração
do compromisso da instituição com a responsabilidade social.

Resultados da automação do
processamento de roupas em 2017
• Capacidade do setor: cerca de 200 mil
quilos de roupas processadas por mês
• Dobragem de peças (lençóis e toalhas):
aumento de 233% no incremento
operacional em 2017.
• Economia de R$ 515 mil/ano com
redução de efetivo no setor.

UNIDADE AVANÇADA DE TIMÓTEO
Os serviços do HMC estão mais pertos da população de Timóteo, graças à instalação da Unidade
Avançada no município. No local, os clientes têm acesso aos serviços com a mesma qualidade que é
oferecida no Hospital Márcio Cunha. Exames clínicos, laboratoriais e de imagem, além das iniciativas de
promoção da saúde do Programa Usifamília, estão à disposição dos conveniados da operadora Usisaúde de Timóteo e região. O atendimento do Vita Soluções em Saúde Ocupacional também está disponível na Unidade.

Abertura para novos convênios
Tanto na Unidade Avançada de Timóteo quanto no próprio HMC, a FSFX abriu o atendimento para novos convênios. Em 2017, a instituição passou a ter como conveniados os
clientes da Abertta Saúde (Arcelor Mittal e Aperam), Emalto e outros planos regionais.
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NOVO APARELHO DE HEMODINÂMICA

auxiliar o trabalho dos profissionais no diagnóstico
dos problemas cardiovasculares, mesmo em pacientes assintomáticos.

AÇÕES SOCIAIS
Sempre engajado em agir na agenda pública e contribuir com o desenvolvimento social da região, o
Hospital Márcio Cunha exerce diferentes formas de
diálogo com as comunidades.
Indo além do cumprimento da filantropia e dos
serviços prestados aos pacientes do SUS, os colaboradores do HMC participaram, em 2017, de ações
sociais que contemplaram mais de seis mil pessoas.
O HMC marcou presença em entidades sociais da
região, tais como creches, asilos e instituições que
acolhem crianças e adolescentes, com a promoção
de palestras e outras atividades.

A qualidade do serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do HMC ganhou o reforço do
Artis One, um moderno equipamento de origem
alemã avaliado em mais de R$ 1,5 milhão. A aquisição permite melhor qualidade de imagem e versatilidade para realização de procedimentos, como
cateterismo cardíaco e angioplastia. O equipamento, também, possui software para angiografia
cerebral, técnica que detecta anomalias dos vasos
sanguíneos cerebrais. Outra vantagem é que o Artis
One utiliza dose mínima de radiação, assegurando
maior conforto ao paciente.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
CARDÍACA
Obstruções de artérias, infarto, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial são alguns dos principais
problemas cardiovasculares responsáveis por lotar
os hospitais. Por isso, é sempre importante contar
com diagnósticos precisos e buscar a solução para
o paciente. Pensando em ofertar uma investigação com mais eficiência, o HMC investiu, em 2017,
na Tomografia Computadorizada Cardíaca (TCC),
avançada tecnologia para detectar calcificação
coronária e a descoberta precoce da aterosclerose
coronariana. O serviço também é importante para
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Também merece destaque a parceria com a Prefeitura de Ipatinga, na realização da campanha
de vacinação contra a febre amarela. A instituição
ainda promoveu, mais uma vez, uma série de intervenções de conscientização para acabar com o
mosquito da dengue, zika e chikungunya.

NOVO ESTACIONAMENTO
Para aumentar o número de vagas e organizar o fluxo dos veículos, a FSFX executou uma reforma no
estacionamento externo do HMC. Além da pavimentação e sinalizações vertical e horizontal, o espaço, localizado na saída para o Bairro das Águas, conta com vagas destinadas para idosos e pessoas
com deficiências, conforme estabelece a Lei. Ao todo, este estacionamento oferece mais 158 vagas
e um espaço seguro e confortável para quem busca atendimento nas unidades que funcionam em
anexo ao HMC I.

BENCHMARKING
Em busca de identificar pontos onde a FSFX pode se basear para melhoria dos seus processos, representantes
da Fundação visitaram uma importante instituição de saúde na Itália. O superintendente do HMC, Dr. Mauro
Oscar de Souza Lima, a superintendente de Gestão da FSFX, Adriana Leite Chaves Quintela, e o coordenador
médico da Unidade de Oncologia, Dr. Luciano Viana, conheceram as unidades do grupo Humanitas, em Milão
e Bergano. Assim como a Fundação, o grupo atende pacientes do sistema público e privado, com a oferta de
multiespecialidade e alta complexidade.
O Hospital Márcio Cunha também participou do 34º Encontro Científico Internacional sobre Qualidade e
Segurança na Saúde, realizado em Londres de 1 a 4 de outubro de 2017. Organizado pelo International Society
for Quality in Health Care (ISQUA) e pela Health Foundation, o evento teve como objetivo promover e apoiar
a melhoria contínua na qualidade e segurança dos cuidados de saúde em todo o mundo. O superintendente
Mauro Oscar representou o HMC, apresentando dois trabalhos na ocasião.

LABORATÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA FSFX
O Laboratório de Otorrinolaringologia da FSFX é um local que une a moderna infraestrutura ao capital intelectual capacitado. Lá são realizados exames diagnósticos para a identificação de doenças que afligem as vias
aéreas. Inaugurado em agosto de 2017, o espaço centraliza dentro da própria instituição o atendimento às
necessidades do cliente, evitando que ele busque laboratórios externos, garantindo a velocidade no atendimento e, consequentemente, a precisão do diagnóstico. Cerca de 200 atendimentos são realizados por mês
na Unidade.

CPRE
A FSFX investiu R$ 240 mil reais na aquisição do equipamento necessário para realização do exame de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) em 2017. O procedimento é usado para avaliar as vias ou
canais biliares intra e extra-hepáticos (o colédoco) e o canal pancreático principal (ducto de Wirsung). A CPRE
é realizada introduzindo-se pela boca, até a segunda porção duodenal, um aparelho flexível com iluminação
lateral, que permite a introdução de um cateter plástico pelo orifício de abertura desses canais (papila duodenal ou de Vater). O objetivo é avaliar radiologicamente a anatomia das vias biliares e do ducto de Wirsung,
pela administração de contraste radiopaco pelo cateter injetor, seguida de radiografias seriadas do abdômen.
Durante o exame, as imagens radiológicas são interpretadas pelo médico Endoscopista.
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Indicadores assistenciais
G4-13
O Hospital Márcio Cunha vem, ao longo de sua trajetória, acumulando experiências e consolidando uma
de suas principais características: ser referência para a região Leste, ao ofertar serviços de qualidade. Em
2017, apesar de todos os desafios impostos pelo mercado, a unidade trabalhou para manter-se alinhada
às boas práticas, que integram o foco no bem-estar dos pacientes, na competência de sua equipe, na
comodidade de sua ampla estrutura física e no suporte e precisão do aparato tecnológico.
Um dos pontos altos do ano – que atesta o modelo de excelência praticado pelo HMC – foi tornar-se
o primeiro hospital brasileiro, dentro de sua especialidade, a conquistar a Certificação Internacional da
Healthcare Information and Systems Society (HIMSS) Estágio 7 - com o sistema de gestão Tasy. Assim,
o HMC ganhou o título de Hospital Digital, comprovando a efetividade do Sistema de Informação Tasy.
A certificação veio em novembro de 2017, após a unidade aperfeiçoar e melhorar mais de 40 processos
baseados na otimização dos custos, integração dos dados e segurança dos pacientes.
Ainda no campo das certificações, o HMC garantiu, em junho, a renovação do selo ONA com Excelência
Nível 3. Por ser o hospital que há mais tempo mantém essa certificação no país, a instituição mereceu o
reconhecimento da própria ONA, em evento realizado em dezembro. Em relação à certificação internacional NIAHO-Dias, o HMC atingiu, pelo segundo ano consecutivo, 100% de conformidade nas áreas
assistenciais.
O HMC também ficou em primeiro lugar no Prêmio Laboratório de Inovação, da ANS e Opas, graças à
experiência exitosa da recente reestruturação do seu Pronto-Socorro. Com isso, o trabalho adotado
pelo Hospital Márcio Cunha irá compor uma publicação técnica, contendo a sistematização de seus
processos para servir de base para outras instituições do país. O prêmio comprova a efetividade das
ações que reduzem o tempo de espera, padronizam o atendimento e atingem resultados melhores do
que aqueles praticados pela classificação de risco do Governo Federal. Sem contar na satisfação dos
pacientes do Pronto-Socorro, que atingiu 97% em 2017.
Se de um lado houve reconhecimento, do outro não faltaram desafios. Com um país atravessado pela
crise econômica, desemprego, atraso de repasses do Estado e corte de verbas da União, a FSFX buscou o crescimento inorgânico como alternativa para aumentar a produtividade. Superando obstáculos,
seguiu cumprindo seus indicadores e atingindo bons resultados. Em 2017, o HMC superou, mais uma vez,
a meta de filantropia, destinando 74% de seu atendimento aos pacientes do SUS.
O HMC começou 2017 com duas unidades recém-inauguradas: a de Cuidados Paliativos e o Centro de
Reabilitação. Nelas, o hospital colocou em prática sua especialidade em ofertar atendimento digno e
humanizado para a população. A expansão do atendimento e dos serviços prosseguiu em 2017. As inaugurações da Unidade Avançada de Timóteo e da Unidade de Oncologia Pediátrica, e o investimento
com o novo equipamento na hemodinâmica ampliaram a atuação do HMC, e são alguns exemplos dos
projetos de destaque.
Outra inovação importante foi a implantação do Robô Laura, software que auxilia a equipe multidisciplinar das UTIs no controle da sepse, ao cruzar dados dos pacientes e permitir o acompanhamento de
suas condições em tempo real. A tecnologia e todo o esforço da instituição para o cumprimento de rigoroso protocolo para segurança do paciente geraram resultados positivos, tendo impacto na redução da
taxa de infecção hospitalar em 15,15%. Já a taxa de mortalidade por sepse teve redução de 14,19%.
O Hospital também conseguiu avançar em relação à taxa de desospitalização. Iniciativas como o serviço
de Atenção Domiciliar, a Medicina Hospitalista e o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso ajudaram
a desospitalizar pacientes de forma digna e qualificada. A taxa de ocupação geral saiu de 83,74% em
2016 para 79,80% em 2017. Programas de atenção primária também impactaram no número de inter-
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nações. O HMC registrou redução de 18,3% no custo assistencial e redução de 8,1% no custo médio das
internações.
A Unidade de Oncologia Pediátrica já nasceu como referência para o estado e região Leste. Com ambiência totalmente voltada para o acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o
câncer, esse serviço foi oficializado pela portaria nº 2.087/2017 do Ministério da Saúde como referência
para o Leste de Minas. É a única unidade com estrutura exclusiva para o tratamento oncológico
pediátrico.
Na Unidade de Oncologia Adulto, a capacidade de atendimento aumentou em 40%. O setor colhe os
resultados dos recentes investimentos realizados pela FSFX, incluindo a reestruturação física e aquisição de equipamentos. Novos projetos, focados na melhoria do atendimento, somaram à modernização
da Unidade. Como o projeto Navegador, que capacita uma equipe para facilitar o acesso do paciente
a todas as etapas do atendimento, da marcação da consulta ao tratamento final. O outro projeto foi
a ativação da Unidade de Pesquisa Clínica, a partir da estruturação do Comitê de Ética da instituição,
inserindo o HMC no patamar internacional de estudos oncológicos.
Junto à ANS, o Hospital Márcio Cunha manteve sua participação no projeto Parto Adequado e, atualmente, com ótimos indicadores, serve de guia para outros hospitais se espelharem. A média de partos
normais no HMC, em 2017, foi de 53%, superando a meta da própria instituição (50%) e a média estabelecida no projeto Parto Adequado (37,5%). O número de partos, após registrar uma queda em 2016,
justificada pela precaução de parte da população ante a epidemia do zika vírus, apontou crescimento
de 5,5% em 2017. O número de atendimentos no centro obstétrico também aumentou 5,5%.

NA DIREÇÃO CERTA
> 1º hospital brasileiro

a conquistar a Certificação HIMSS Estágio 7 – com o sistema de gestão Tasy

> 97% de satisfação

dos pacientes do Pronto-Socorro

> 74% de seu atendimento
a pacientes do SUS

> infecções reduzidas em 15,15%

após a implantação do Robô Laura, com taxas de mortalidade por sepse
reduzidas em 14,19%.

> crescimento de 40%

na capacidade de atendimento da Unidade de Oncologia Adulto
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Ampliando seu papel filantrópico, o HMC atuou junto a entidades sociais da região, por meio da promoção de palestras, oficinas, serviços de saúde, entre outras inserções. O trabalho de responsabilidade
social alcançou mais de seis mil pessoas. A instituição acredita que é importante ir para além de suas
paredes e levar, para mais próximo da comunidade, ações que podem transformar a vida dos cidadãos.
Para o HMC, o desafio é continuar identificando as melhores práticas e oportunidades. Uma das apostas
é incorporar alternativas exitosas experimentadas pelo SUS no convênio e, ao mesmo tempo, ofertar aos
pacientes do sistema público os modelos de serviços empregados na rede conveniada. Nesse sentido,
a instituição busca verticalizar cada vez mais sua rede, fortalecendo a atenção primária, o ambulatório
de especialidades e seu pronto-socorro. Assim, organizando e otimizando as redes de atenção primária,
secundária, terciária e quaternária, o HMC continuará oferecendo o melhor para seus pacientes, seus
colaboradores e para a sustentabilidade da instituição.

Produtividade geral
INDICADORES (Geral)

2015

2016

2017

Exames de Patologia Clínica

1.501.108

1.727.951

1.760.004

Exames de Diagnóstico

334.788

374.274

367.097

Atendimento no Pronto-Socorro

117.417

137.633

135.474

Sessões de Hemodiálise

54.051

59.577

61.307

Quimioterapia

20.635

21.462

20.843

Radioterapia (sessão)

16.084

17.828

18.359

Radioterapia (campo)

52.438

73.907

107.768

Medicina Nuclear

1.682

1.889

2.047

Consultas Oncologia

25.828

29.915

30.783

Consultas Ambulatoriais

266.277

254.509

270.210

Partos

6.023

5.203

5.583

Atendimento no Centro Obstétrico

16.285

13.522

14.269

Transplantes renais

37

47

37

Internações

31.692

31.948

34.306

Transfusões

7.225

8.554

7.974

Cirurgias

14.874

15.296

15.107

INDICADORES

2015

2016

2017

Taxa de Mortalidade (%)

3,91

3,67

3,70

Taxa de Parto Normal (SUS)

61,36

58,79

61.41

Taxa de Parto Normal Convênios

25,15

27,77

28,74

Taxa de Infecção Hospitalar

1,92

1,65

1,40

Média de Permanência (Geral)

4,78

4,63

4,36

Média de Permanência (SUS)

5,17

5,18

4,84

Média de Permanência (Convênios)

4,16

3,80

3,70

Taxa de Ocupação (Geral)

81,77

83,74

79,80
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Hospital Municipal Carlos Chagas

Gestão responsável
e integrada à região

G4-13

Índice de
satisfação geral
dos clientes em
95,02%
G4-PR5

O ano de 2017 fortaleceu ainda mais os laços da
Fundação São Francisco Xavier com Itabira e municípios da região. Ao gerir o Hospital Municipal Carlos
Chagas (HMCC), superando desafios e alcançando
bons resultados assistenciais, a FSFX vem demonstrando todo seu empenho em ofertar um atendimento humanizado e de excelência, voltado 100%
para pacientes do SUS.
A parceria da Fundação e Prefeitura de Itabira
viabilizou serviços nas áreas de internação, maternidade, UTI, ambulatório, centro cirúrgico, exames e
consultas. Administrando o HMCC desde maio de
2016, a FSFX mantém no Hospital todos os padrões
referenciados de suas demais unidades, ao oferecer
atendimento em clínica geral, obstétrica, cirurgia
geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia e cuidados
intensivos.
Em meio às ações de destaque em 2017, vale ressaltar um ganho inestimável para a FSFX: o reconhecimento de que a Fundação é parte da saúde
de Itabira e está integrada à região. Um exemplo foi
toda mobilização da comunidade local, Ministério
Público, Conselho Municipal de Saúde, Gerência Regional de Saúde, colaboradores e corpo clínico para
que a maternidade no HMCC não fosse fechada. O
resultado do envolvimento coletivo garantiu que a
unidade continuasse a oferecer o serviço materno-infantil e acentuou a relação de parceria da FSFX
com a população.
Ser referência para 13 municípios é apenas umas das
conquistas que a Fundação alcançou desde que assumiu a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas.
Porque ser associada a um modelo de bons serviços
e boa administração tem sido o melhor retorno para
toda equipe da Fundação São Francisco Xavier.

357 colaboradores
70 médicos no corpo clínico
Atendimento 100% SUS
81 leitos de internação
11 leitos pediatria
6 leitos de UTI
Mudança no valor da diária
da UTI para R$ 800, devido ao
cadastramento como leitos de
retaguarda para a urgência e
emergência
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CLUBE DE DISCUSSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
Voltado para a troca de conhecimentos, colaboradores da Pediatria do Hospital Municipal
Carlos Chagas criaram o Clube de Discussão de Artigos Científicos. O grupo, formado por
pediatras e enfermeiras, estuda, analisa e discute o conteúdo de textos acadêmicos e publicações científicas, com o intuito de estimular o aprendizado e planejar possíveis estratégias para
otimizar o atendimento no setor.

CERTIFICAÇÃO ONA
A FSFX deu início aos procedimentos para o HMCC buscar a certificação ONA nível 2. A fase preparatória para a acreditação teve início com a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e definição dos indicadores. Desde outubro de 2017, a instituição consegue acompanhar os indicadores pelo
Sistema, entre eles, os relacionados ao contrato de gestão, taxa de desempenho das UTI's, satisfação de
cliente, tempo de entrega de laudos, taxa de infecção hospitalar etc.
Em 2018, o HMCC realizará todas as adequações e processos necessários para ser mais uma unidade da
FSFX com um título que atesta a efetividade de suas boas práticas.

INFRAESTRUTURA: REFORMAS E MANUTENÇÃO
Mesmo com toda reestruturação realizada no HMCC em 2016, a unidade não deixou de investir em novas
mudanças estruturais. Ao longo de 2017, a Fundação executou reformas, manutenção de equipamentos e
adequação de espaços, para melhorias no atendimento, otimização dos serviços e redução de custos.
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Enfermarias

MATERNIDADE HMCC

Quatro das sete enfermarias foram reformadas,
incluindo melhorias no piso, banheiros, móveis
e pinturas das camas. Também houve substituição da rede elétrica e reparo na rede hidráulica.

Assistência com qualidade e carinho

Sustentabilidade
Algumas mudanças otimizaram não apenas os
processos, mas também geraram impactos positivos na redução de custos. A FSFX revitalizou
a antiga caixa d’água com capacidade para 150
mil litros, substituiu o foco das salas cirúrgicas
por lâmpadas de LED, e expandiu o gerador - que
antes contemplava apenas UTI e centro cirúrgico - para todo o Hospital.

A implantação de um novo sistema
de água quente, por meio de
boiler (reservatório térmico) com
aquecimento solar, em junho, permite
uma economia de energia elétrica em
torno de 10% por mês.

BRINQUEDOTECA
Em abril, o HMCC inaugurou sua brinquedoteca,
um espaço de interação, diversão e aprendizado
para crianças e seus acompanhantes. O setor
oportuniza momentos mais leves e agradáveis
para os pequenos durante o período de hospitalização. A brinquedoteca conta com a atuação
do grupo de voluntários “Alegria, Alegria” e das
brinquedistas do Hospital.

Com média de 150 partos/mês, a
maternidade do HMCC estimula o
maior contato possível entre a mãe e
o bebê, por meio do atendimento na
Sala de PP (Pré-parto e Parto) e no
Alojamento Conjunto.

Uma assistência completa e de qualidade para a
gestante, desde o pré-natal ao parto, passando
por orientações sobre amamentação e saúde do
bebê. Assim tem sido a oferta de atendimento
do Hospital Municipal Carlos Chagas, um modelo de referência para proporcionar total conforto
e tranquilidade em um dos momentos mais
especiais na vida das famílias.
O HMCC conta com uma maternidade bem
equipada e com colaboradores preparados,
incluindo médicos obstetras, enfermeiros,
pediatras, anestesistas, técnico em enfermagem, psicólogos e assistentes sociais. Gestante,
puérperas e recém-nascidos são atendidos no
pronto-socorro 24 horas, além de consultórios
médicos, sala de classificação de risco, sala de
observação, sala de atendimento à urgência, sala
cirúrgica e sala exclusiva de curetagens. Nesse
ambiente, prevalece o acolhimento humanizado
e seguro.

Triagem neonatal
Desde o início de suas atividades, o HMCC possui
os serviços de testes do coraçãozinho e do olhinho. Em dezembro de 2017, o Hospital incluiu um
novo procedimento: a triagem auditiva neonatal. O
chamado teste da orelhinha é o exame que pode
ser realizado ainda na maternidade, garantindo
mais praticidade para mamães e papais.
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Protocolo de Acolhimento e
Classificação de Risco
Outra novidade de 2017 é que a maternidade do
HMCC alterou o Protocolo de Classificação de
Risco, seguindo as orientações da Rede Cegonha
do Ministério da Saúde. Com as adequações, entrou
em vigor, em junho, o Protocolo de Acolhimento e
Classificação de Risco específicos para a maternidade, ferramenta para proporcionar mais segurança
às mulheres na gestação, parto, puerpério e planejamento reprodutivo.

Emissão de certidão
de nascimento
O registro civil do recém-nascido pode ser feito
dentro do próprio Hospital Municipal Carlos Chagas.
A forma prática para a emissão das certidões de
nascimento começou a ser realizada em abril de
2017, quando o HMCC passou a contar com uma
Unidade Interligada de Registro Civil. Assim, os
bebês saem da maternidade devidamente registrados. O documento é emitido a partir da apresentação da declaração de nascido vivo (DNV) entregue
pelo Hospital, documento de identidade dos pais
ou certidão de casamento e CPF.

Amigo da Criança
A amamentação representa um momento de grande expectativa e emoção para as mães, além de ser
uma das etapas essenciais para o desenvolvimento
dos bebês. Para estimular e facilitar o aleitamento,
o HMCC faz parte da iniciativa Hospital Amigo da
Criança (IHAC), que oferece apoio para as mães,
esclarece dúvidas, realiza palestras e doação de
leite materno.

Aperfeiçoamento da assistência
Em 2017, a equipe multidisciplinar da maternidade
do HMCC participou de treinamento no Hospital
Márcio Cunha, em Ipatinga. A qualificação sobre
a rotina da maternidade de alto risco permitirá o
desenvolvimento de projetos para o fortalecimento do vínculo mãe e recém-nascido, contato pele
a pele, amamentação na primeira hora de vida e
garantia dos direitos dos pacientes antes da alta.
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ADEQUAÇÃO À NR 32
Alinhado ao cumprimento da Norma Regulamentadora (NR) 32, que estabelece medidas de proteção
e segurança na prestação de serviços na área da
saúde, o HMCC implementou a campanha “Sem
Adornos”. A proposta teve por objetivo orientar os
profissionais a não utilizarem enfeites, como bijuterias, relógios, alianças etc., durante o expediente de
trabalho. A atitude é um gesto simples, mas importante para prevenir acidentes e evitar a proliferação
de bactérias no ambiente hospitalar.
Como parte da campanha, a instituição distribuiu
nécessaires aos colaboradores, para guardarem
seus acessórios corretamente, evitando que estejam em uso ou colocados nos jalecos ou bolsos.
Cada kit entregue veio com um elástico para as
colaboradoras prenderem os cabelos e compartimento para alianças e anéis. A equipe aderiu à
proposta, consciente de que o procedimento torna
ainda mais segura a assistência aos pacientes.

MUTIRÃO DE CATARATA
Cumprindo a demanda encaminhada pelas secretarias municipais de Saúde de Itabira e região, o
HMCC promoveu mais um mutirão de cirurgia de
catarata. Ao todo, foram realizados 282 procedimentos, incluindo as cirurgias eletivas. Para verificar
a efetividade dos resultados, os pacientes operados
passaram por revisão médica.

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DE MÃOS DADAS COM O SOCIAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam que o consumo diário
do sal não ultrapasse dois gramas. Como forma de
estar em sintonia com essa orientação e focado na
promoção da saúde, o HMCC reduziu o consumo
de sal na preparação dos alimentos. Por meio do
serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Hospital,
as refeições estão sendo preparadas como uma
quantidade menor do cloreto de sódio. Para manter
o sabor, os temperos naturais ganharam espaço na
cozinha.

Mesmo sendo um hospital exclusivo para atender
pacientes do Sistema Único de Saúde, o HMCC desempenha outras atividades que contribuem com
o desenvolvimento econômico e social de Itabira e
região. O incentivo ao trabalho dos 38 voluntários,
a parceria com as entidades, as campanhas de
conscientização, entre outras iniciativas, dizem do
desejo da instituição de estar sempre em proximidade com as questões sociais

O resultado avaliado em junho de
2017 apontou o uso de 8kg de sal
para a produção de 8.802 refeições
(0,91g por refeição), valor menor ao
consumido em 2016 (40kg de sal
para 5.862 refeições – 6,82g de sal
por refeição). A proposta é aprimorar
ainda mais essa experiência para
reduzir o consumo de sal, sem
comprometer a qualidade das
refeições.

.

Conheça algumas dessas iniciativas
realizadas em 2017:

Campanha do Agasalho

Colaboradores voluntários do HMCC organizaram a primeira Campanha do Agasalho
da instituição. Ao todo, o grupo arrecadou
376 peças que foram encaminhadas para a
Sociedade São Vicente de Paula.

Semana dos Surdos
PREVENINDO A BRONCOASPIRAÇÃO
Buscando orientar pacientes, acompanhantes e
colaboradores, a equipe de internação e os fonoaudiólogos do HMCC desenvolveram uma cartilha
para prevenção de broncoaspiração - entrada de
conteúdo gástrico ou outras substâncias no trato
respiratório, podendo causar obstrução de vias
aéreas e/ou inflamação química dos pulmões. A
cartilha traz orientações para evitar a ocorrência,
destacando a importância da administração segura
dos alimentos e como prevenir a infecção.
Além desta medida, foram colocadas faixas verdes
nas paredes das enfermarias, orientando a posição
ideal da cabeceira da cama para evitar a broncoaspiração.

O HMCC recebeu a Semana Municipal do
Surdo, iniciativa da Associação de Pais e
Amigos dos Surdos de Itabira (Apasita). Entre as atividades, foi realizada uma oficina
de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Outubro Rosa

Palestra sobre prevenção e importância do
diagnóstico do câncer de mama marcou as
comemorações do Outubro Rosa na unidade hospitalar.

Novembro Azul

Os colaboradores do HMCC aderiram à
campanha da FSFX para conscientizar os
homens sobre o câncer de próstata.

Fim da violência contra a mulher
Uma palestra sobre o enfrentamento à violência contra a mulher reuniu colaboradores
e comunidade no auditório do HMCC.
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RESPONSABILIDADE COM AS QUESTÕES PÚBLICAS
G4-16
Respeito, transparência e diálogo são valores que moldam a relação da FSFX com a comunidade, entidades e
poder público. Por isso, o HMCC marca presença em conselhos e nas discussões para enfrentamento de crises. Foi buscando colaborar de forma efetiva, que a Fundação participou ativamente de problemas enfrentados em Itabira e região, como a dengue e febre amarela, estando ao lado da Prefeitura e da Gerência Regional
de Saúde.

Conselhos municipais
G4-16
Representantes do HMCC participam de outras questões relacionadas ao desenvolvimento social como
membros dos conselhos municipais. Assim, colaboram com a gestão de políticas públicas e com a prática da
cidadania. Colaboradores do Hospital Municipal Carlos Chagas têm espaço no Conselho Municipal da Saúde,
Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas, Conselho Municipal da Igualdade Social e Conselho Municipal da Juventude .

O HMCC mantém suas portas abertas para que os conselhos municipais,
principalmente o Conselho Municipal de Saúde, acompanhem os resultados alcançados pela unidade hospitalar.
INDICADORES ASSISTENCIAIS
INDICADORES

2016

2017

REFERÊNCIA

Internações

3.060

4.385

Contrato de gestão

Consultas médicas

9.083

7.782

Contrato de gestão

Cirurgias eletivas/urgência

612

569

Contrato de gestão

Pequenas cirurgias

501

331

Contrato de gestão

Exames laboratoriais

82.614

84.595

Contrato de gestão

Exames de diagnóstico por imagem

23.947

12.404

Contrato de gestão

Atendimentos obstétricos

1.283

4.683

Partos

499

1.297

Taxa de parto normal

54,51%

58,44%

>50%

Taxa de ocupação geral

67,73%

68,66

85%

Taxa de ocupação cirúrgica

68,04%

60,60

85%

Média de permanência (dias)

4,97

4,51

< 7,5

Taxa de infecção hospitalar

2,08%

1,32%

< 4%

Taxa de mortalidade (dias)

3,73

2,51

<4
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Hospital de Cubatão

Atendimento
humanizado de
qualidade

G4-13

Todo o valor agregado à marca FSFX ficou evidenciado, em 2017, a partir de um novo desafio vencido: a reabertura do Hospital de Cubatão (HC) - Dr.
Luiz Camargo da Fonseca e Silva. O mesmo nível
de excelência praticado no Hospital Márcio Cunha
e Hospital Municipal Carlos Chagas passou a estar
presente, desde o dia 2 de dezembro de 2017, na
Região Metropolitana da Baixada Santista.
Para transformar o Hospital em um centro de excelência de atendimento à saúde, a Fundação São Francisco Xavier venceu um processo licitatório aberto pela
Prefeitura de Cubatão. Em outubro, as duas instituições
formalizaram o contrato de concessão para a FSFX
administrar o complexo hospitalar nos próximos cinco
anos. Em seguida, o que se viu foi a união de forças
para garantir a reestruturação do espaço que funciona como hospital geral e maternidade, voltado para
atendimentos de média complexidade para pacientes
do SUS e conveniados.
Além da ampla reforma e modernização dos equipamentos, a FSFX ainda realizou o processo seletivo e
treinamento para admissão dos colaboradores. Assim, o Hospital Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva,
fechado desde fevereiro de 2017, reabriu suas portas
para ofertar à população da Baixada Santista um
atendimento de qualidade, moderno e humanizado,
levando a assinatura da FSFX.

A FSFX garantiu a execução da primeira
etapa da reestruturação em tempo recorde de 40 dias. Ao todo, com a conclusão
da segunda etapa, serão investidos mais
de R$ 9 milhões no projeto.

125 leitos (75 para SUS e 50
convênios)
377 colaboradores
(224 assistenciais e 153
administrativos)
80 médicos no corpo clínico
25 especialidades disponíveis
Complexo hospitalar
referência para 419 mil
habitantes
R$ 6 milhões investidos na
primeira etapa
R$ 3,3 milhões para a
segunda etapa
57 partos realizados
no primeiro mês
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ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA
O processo de reestruturação física do Hospital de Cubatão, após permanecer fechado por oito meses,
incluiu reformas e adaptações nos três andares da instituição. As intervenções deixaram os espaços
mais confortáveis para a oferta dos serviços, tais como recepção, triagem de gestantes e exames de
diagnóstico por imagem, além do espaço da Nutrição e Dietética, lavanderia, almoxarifado e salas administrativas.
Uma das mais importantes ações foram as adequações para atender às exigências da Vigilância Sanitária e normas regulamentadoras. Nessa primeira etapa, essencial para reabrir o Hospital, a FSFX promoveu ainda a revisão na rede elétrica e hidráulica, não somente por questões de segurança, mas também
para evitar desperdícios por eventuais falhas nas antigas instalações.

> Raio X da reestruturação
• Aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários
• 7.500m2 de pintura
• Revisão dos quadros elétricos e transformadores
• Troca de disjuntores, tomadas e lâmpadas
• 945 unidades de LED instaladas
• Reforma preventiva geral nos dois geradores
• Manutenção dos três elevadores
• Instalação de todos os cabos faltantes
(cabos de elevador, fios terra e neutro, do
sistema secundário de 380v e 220v do
laboratório, centro cirúrgico e das UTIs)
• Revisão do sistema de ar condicionado
central, para funcionamento no centro
cirúrgico, CME e UTI
• Revisão e teste em todo sistema da rede
de gases (oxigênio, ar comprimido medicinal, vácuo e óxido nitroso)
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• Instalação de novo sistema de rede
de vácuo e ar comprimido medicinal,
com utilização de compressor isento
de óleo
• Certificação da capela e manutenção de autoclave do laboratório

> 192 equipamentos médico-hospitalares revisados, dentre eles:
• 04 carros anestésicos
• 07 ventiladores volumétricos
• 05 monitores multiparâmetros
• 10 incubadoras
• 05 centrífugas,
• 01 autoclave com certificação
• 05 mesas cirúrgicas
• 02 lavadoras de roupa
• 02 secadoras
• 01 calandra

Para 2018, a segunda etapa da reestruturação do
Hospital de Cubatão inclui a reforma do antigo teatro
municipal, para implantação de serviços de alta complexidade.
Com a integração deste espaço ao complexo hospitalar, a FSFX aplicará sua expertise para oferecer à população da Baixada Santista tratamento em câmara
hiperbárica, quimioterapia e hemodiálise.

SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Paralelo às obras de reforma do complexo hospitalar, a Fundação São Francisco Xavier realizou
o processo seletivo para a contratação dos colaboradores. Todo o know-how da FSFX na área da
Gestão de Pessoas foi empregado na seleção dos
profissionais.
O setor de Recursos Humanos da Fundação esteve
em Cubatão para as entrevistas para as vagas
disponíveis. O processo ocorreu de forma tranquila
e segura, culminando com os treinamentos técnicos e a integração de um time disposto a trabalhar
com envolvimento e dedicação.
A equipe que atua no Hospital de Cubatão foi selecionada entre 12 mil currículos. Desse total, 1.200
passaram pela avaliação do processo seletivo,
além da entrevista e exames psicotécnicos.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
A fim de assegurar a qualidade nos processos assistenciais, a FSFX implantou no Hospital de Cubatão o
software de gestão hospitalar Tasy. O Tasy é adotado em todas as unidades hospitalares, operadora de
plano de saúde, áreas administrativas e financeiras da FSFX. No Hospital de Cubatão, o Tasy possibilitou
maior confiabilidade das informações, integração e padronização dos serviços hospitalares.
O sistema Tasy encontra-se em pleno funcionamento nas áreas de internação, centro cirúrgico, centro
obstétrico, consultórios, farmácia, suprimentos, recepção e demais setores do HC. O Sistema de Gestão
Hospitalar conta com um completo prontuário eletrônico do paciente (PEP) e sistema de comunicação
e arquivamento de imagens (PACS).
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FORMAÇÃO DO CORPO CLÍNICO
A unidade hospitalar conta com corpo clínico fechado, com contratação por meio de pessoa jurídica.
Selecionados a partir da avaliação de currículos, entrevistas e exames psicotécnicos, os 80 médicos do
Hospital de Cubatão têm comprovação do status junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM). Além
do setor de RH da Fundação, o processo de formação do corpo clínico contou com a participação direta
de gestores da FSFX.
Especialidades disponíveis
Bucomaxilo // Cirurgia Plástica // Clínica Cirúrgica // Dermatologia // Nefrologia // Neurologia //
Pneumologia // Urologia // Radiologia // Oftalmologia // Neonatologia // Gastroenterologia //
Clínica Médica // Cirurgia Torácica // Cardiologia // Cirurgia Pediátrica // Cirurgia Vascular //
Coloproctologia // Hematologia // Neurocirurgia // Ortopedia // Terapia Intensiva // Pediatria //
Obstetrícia // Anestesiologia

BOAS-VINDAS
Uma nova vida tornou-se símbolo do novo Hospital Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva. Samuel Benício,
filho de Tauane da Silva Pereira, foi o primeiro bebê nascido na maternidade, um dia após a reabertura e
funcionamento do Hospital. Esperado com muita emoção pela família e equipe do centro obstétrico, o
pequeno Samuel chegou ao mundo às 11h16, com 3.540 kg.
O parto aconteceu após mais de um ano e quatro meses sem nenhum nascimento de cidadãos cubatenses no Hospital de Cubatão. Samuel e sua mãe foram os primeiros pacientes atendidos nas novas
acomodações da ala de internação materno infantil, onde receberam todos os cuidados e orientações
necessários.
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MATERNIDADE DO HC
Estrutura e equipes prontas para acolher
Funcionando 24 horas por dia e com capacidade para realizar 150 partos por mês, a maternidade do
Hospital de Cubatão recebe gestantes, puérperas e gestantes com complicações na gravidez. O modelo
de atendimento humanizado garante tranquilidade para as pacientes e seus familiares. Para isso, atuam
médicos obstetras, pediatras, anestesistas, enfermeiros obstetras e enfermeiros técnicos.
Para incentivar o parto normal e manter o maior contato entre a mãe e o bebê, a maternidade conta
com um quarto de Pré-parto, Parto e Pós-Parto (PPP), proporcionando o bem-estar materno. A paciente
também recebe a comodidade e segurança de outros serviços, como os testes rápidos de HIV e VDRL.
A maternidade possui ainda sala de triagem, observação, consultório médico, sala de parto, sala de
atendimento às urgências obstétricas e neonatais, sala cirúrgica para procedimentos obstétricos, sala
para curetagem, salas de pré-parto e alojamento conjunto para internações.

“Buscamos oferecer um padrão de excelência na assistência,
com as mesmas diretrizes das demais unidades hospitalares
administradas pela FSFX. Trazemos nossas práticas, amparadas em evidências científicas, reforçando o nosso compromisso com a qualidade e a segurança”.
Dr. Abner Moreira de Araújo Junior
Superintendente do Hospital de Cubatão
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SUSTENTABILIDADE
O olhar cuidadoso da Fundação com as questões ambientais também está presente no Hospital de Cubatão.
A FSFX adota na Unidade medidas para o consumo consciente dos recursos naturais e iniciativas para otimizar os custos.
Principais ações
• Substituição das lâmpadas por unidades de LED, para gerar mais economia.
• Iniciado o controle do uso de água, com medição diária do consumo, que permitirá a elaboração de
um programa para uso consciente desse recurso.
• Instalação de uma estação de tratamento de esgoto para a unidade hospitalar.

AMPLIANDO A ASSISTÊNCIA
Um dos desafios da FSFX é continuar ampliando o atendimento do Hospital Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva.
No mês de sua inauguração, além dos 75 leitos para os pacientes do Sistema Único de Saúde, o Hospital de Cubatão inaugurou outros 50 novos leitos destinados para convênio.
Metas
• Manter a meta de 60% para atendimento de pacientes do SUS, assegurando o cumprimento da
filantropia.
• Assumir serviços de alta complexidade, que, atualmente, compreende baixa e média complexidade.
• Cumprir os requisitos necessários para buscar a certificação da Organização Nacional de Acreditação
(ONA).

ESPAÇO PARA A SOLIDARIEDADE
O Hospital de Cubatão empresta suas dependências para que ações sociais sejam desenvolvidas. De portas
abertas para parcerias e campanhas educativas, a Unidade viu seu primeiro mês de funcionamento ganhar o
movimento de pessoas dispostas a fazer o bem.

Coral Raízes da Serra
Apresentação especial de Natal, com um dos corais da Terceira Idade mais importantes da região.
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Coral Zanzalá de Cubatão
Pacientes, acompanhantes e funcionários assistiram à apresentação do Coral, que emocionou o público na
recepção e na ala de internação.

Doação de sangue
Colaboradores da Usiminas de Cubatão demonstraram solidariedade, doando sangue e incentivando outras
pessoas a repetirem o gesto. A iniciativa ajudou a manter o estoque de sangue necessário no período das
férias.

INDICADORES POSITIVOS
Dezembro de 2017, o mês de inauguração do novo Hospital Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva, apresentou
relevantes números. Após a reestruturação física e preparação das equipes, a unidade hospitalar iniciou seus
trabalhos, recebendo os pacientes do Pronto-Socorro Central, Pronto-Socorro Infantil e da Unidade de Atendimento Jardim Pesqueiro.
Foram realizadas cirurgias ortopédicas, neurológicas, vascular, urológica, além de partos normal e cesáreo. A
Unidade de Terapia Intensiva acolheu pacientes nos leitos adulto, pediátricos e neonatais. Os atendimentos
priorizam a qualidade e a humanização, sendo realizados por colaboradores que passaram por treinamentos
assistenciais, comportamentais e administrativos.
INDICADORES

2017

Internações

209

Cirurgias

27

Exames laboratoriais

3.759

Exames de diagnóstico por imagem

786

Atendimentos de urgência obstétrica

386

Partos

57

Taxa de ocupação geral

49%

Média de permanência (dias)

5,08
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Usisaúde

Atitude para
viver melhor

Primeira operadora do interior de Minas Gerais a receber a Certificação Nível 1 da Resolução Normativa
277 das ANS, a Usisaúde traz, em sua essência, a excelência no atendimento e assistência aos clientes,
com mais segurança e maior credibilidade.
Aprimorando cada vez mais sua gestão dos planos
individuais, empresariais e odontológicos, com foco
na expansão, na qualidade e na sustentabilidade,
a operadora hoje é a maior e mais bem ranqueada
pelo Indíce de Desenvolvimento da Saúde Suplementar (IDSS) na região do Vale do Aço e Baixada
Santista.

Atitude é viver com saúde
Atuando nos estados de Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo e Rio Grande do Sul, a Usisaúde é hoje
a maior operadora do Brasil na modalidade filantropia e a sexta maior operadora do estado de Minas
Gerais, ofertando assistência médico-hospitalar e
odontológica de alta qualidade. Presente na vida de
dos seus mais de 143 mil beneficiários, vem cada vez
mais se consolidando com uma estratégia inovadora, diante das mudanças de mercado.
Considerado empreendimento vital para a sustentação da Fundação, o modelo de assitencia prestado
traz conforto, acessibilidade, segurança e garantia de
bom atendimento aos clientes, entre planos corporativos, familiares e empresariais disponíveis para o
mercado. Possui ampla rede de atendimento, com
mais de 3.000 credenciados e 225 hospitais em
Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande
do Sul.

Sediada no complexo da sua mantenedora, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em Ipatinga (MG), a
Usisaúde conta também com duas lojas exclusivas
no Vale do Aço e mais de 20 pontos de atendimento,
como os Centros de Atendimento aos Clientes (CAC)
de Belo Horizonte, Itaúna e Santos, e as Unidades
de Atendimento instaladas nas áreas industriais da
empresa.

Mais de 143 mil vidas
Presente em 4 estados
Mais de 3 mil credenciados
225 hospitais parceiros
Maior operadora do Vale do
Aço – MG
Entre as 5 maiores de Minas
Gerais
Maior operadora filantrópica
do país
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Em 2017, a operadora focou na conquista de novos clientes, com o lançamento de um novo portifólio de produtos. As vendas de planos corporativos de mercado empresarial conquistaram 4.438 novas vidas em 2017,
um crescimento de 13% no segmento, em relação ao ano anterior. A carteira de clientes da operadora fechou
com 143.094 vidas, o que representa uma queda de 1,2%, impacto dos planos administrados e segurados.

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS
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Total Mercado

Usifamília

Inovação no
cuidado da família!

Regional

O mais importante
é estar protegido!

Estilo

Para quem busca
exclusividade!

Sênior
Sempre ao
seu lado!

Amplo

Tranquilidade para
ir mais longe!

Planos empresariais:

4.438 novas vidas

Crescimento de 13% em relação ao ano anterior
Transporte aeromédico:

26.040 vidas

captadas no mês de novembro, do mercado e Usiminas

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS
REALIZADOS
Internações
20.000

18.052

17.484

16.000
12.000
8.000
4.000
0

2016

2017

A queda no número total de internações e o
aumento nos números de consultas e exames
refletem os impactos positivos dos programas
de promoção da saúde da Usisaúde. 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.
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.

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 na utilização, à pressão
pela incorporação tecnológica, ao surgimento de
novos materiais e medicamentos de alto custo, a
utilização às vezes indevida e à judicialização da
saúde.
A sinistralidade é um indicador essencial para as
operadoras de plano de saúde. É ela que sinaliza a
utilização dos recursos. Para melhor controle da
sinistralidade, empenhamos esforços nas ações:
• Avaliação das solicitações com análise e pareceres técnicos de cirurgias, exames, procedimentos
e DMI (Dispositivos médicos implantáveis) .
• Auditoria mensal das empresas de atendimento
domiciliar, verificando a qualidade assistencial, o
cumprimento do plano de cuidados individualizado, de acordo com as necessidades do paciente, com um custo-benefício adequado.

Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier 105

• Análise mensal das 100 maiores contas
hospitalares.
• Supervisão direta e integração das equipes de
regulação e promoção da saúde, através de auditoria concorrente e discussão semanal dos casos
de internação, supervisão dos processos de
desospitalização junto às equipes dos hospitais,
familiares e do Serviço de Atenção Domiciliar,
bem como identificação de pacientes elegíveis
para os programas de promoção da saúde e direcionamento de pacientes para o Usifamília.
Consultas
600.000

520.716

535.014

500.000

• Foco em ações voltadas para redução dos
custos assistenciais e administrativos, através
do Projeto de Sinistralidade, com as principais
ações:

400.000
300.000
200.000
100.000
0

2016

2017

Exames
2 mi

1.698.863

1.747.347

1,5 mi

• Em relação aos resultados financeiros alcançados, obtivemos um aumento da adequação de
valores pagos, em decorrência das parametrizações efetuadas.

1 mi

500 mil

0

1. Revisão da parametrização do sistema Tasy,
tendo como referência o contrato físico para
os principais prestadores.
2. Parametrização de cobrança com bloqueio
automático por divergência de código Autorizado x Faturado para os Quimioterápicos.
3. Recadastramento da unidade de cobrança
para grupos de insumos de alto custo.

2016

2017

• Negociação de DMI: 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 2017, trouxe uma economia de R$ 8
milhões nas negociações de DMI, com percentual
de 35% em relação aos orçamentos inicialmente
encaminhados para a Gerência de Regulação.
• Gerenciamento dos casos oncológicos e identificação de pacientes paliativos através do fornecimento de quimioterapia oral, com um projeto
em andamento para a monitorização do uso da
medicação, efeitos adversos, rede assitencial de
referência e vinculação dos pacientes à FSFX.
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• Busca de uma comunicação transparente e
racional, entre os prestadores e os pagadores de
serviços médicos, gestores e membros do corpo
clínico, com a utilização de ferramentas simples
e eficazes, através da implantação de protocolos
de intenções em procedimentos cirúrgicos, com
o objetivo de padronizar a utilização de DMI nos
procedimentos cirúrgicos do Hospital Marcio
Cunha, com o melhor custo-benefício para o
Hospital e a Usisaúde e a melhor assistência
para o paciente. Incrementar a segurança e a
qualidade da assistência, através da diminuição
da variabilidade de condutas clínicas e, consequentemente, diminuição do risco assistencial.
Temos, no total, 18 protocolos instituídos, com
uma adesão de 91%.

Adesão aos protocolos (Meta negociada: 80%)
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PROMOÇÃO DA SAÚDE
Usifamília - Atenção Primária
à Saúde
Lançado em dezembro de 2014, o Usifamília é 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, alicerçado nas premissas da atenção primária e do paradigma
da saúde do idoso. O Usifamília oferece uma atenção
qualificada, também, em cuidados paliativos.

"Recomendo o Usifamília pelo
excelente atendimento dos
profissionais. A equipe revolucionou
a minha vida, estava com uma
depressão e, graças a dedicação deles,
estou muito bem. Sou grata a todos os
funcionários pela atenção".
Lenir da Matta
Beneficiária em acompanhamento no Usifamília

Para isso, a iniciativa conta com equipes multidisciplinares de saúde, compostas por médico generalista,
médico pediatra, enfermeiro, técnico, farmacêutico,
nutricionista e assistente social, além de equipes administrativas de apoio. O maior compromisso do Usifamília é se tornar a porta de entrada mais importante
para os beneficiários da operadora, capaz de orientar
o paciente dentro do sistema de saúde no caminho do
atendimento seguro, de qualidade e com resolutividade
para as suas necessidades de saúde.
Com três anos de implantação da primeira Unidade de
Atenção Primária, os resultados colhidos demonstram
grande impacto na melhoria da qualidade assistencial oferecida aos beneficiários. O resultado positivo
também se repete nas unidades em Santos e em Belo
Horizonte. O Usifamília é um serviço diferenciado e inovador, e atendendo a um dos objetivos estratégicos da
instituição passou a ser comercializado como produto
no Vale do Aço e em outras regiões, contribuindo para a
captação de novos clientes e fortalecimento da marca.
Para atender a nova demanda foi inaugurado, em novembro/2017, a nova unidade do Usifamília de Timóteo,
com capacidade para atendimento de até 19.000 vidas.
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Confira os principais resultados das Unidades
do Usifamília em 2017
>> Usifamília Ipatinga

>> Usifamília Santos

Capacidade atual de 14.400 vidas

Capacidade atual de 4.400 vidas
Equipe médica: 2 médicos

Equipe médica: 8 médicos
Equipe multidisciplinar: 12 profissionais (3
enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem, 1
nutricionista, 1 assistente social e 1 farmacêutica)
Infraestrutura: 9 consultórios
• 17. 338 beneficiários captados até 2017.
• 52% dos beneficiários possuem mais de 60
anos de idade.

Equipe multidisciplinar: 2 enfermeiras
Infraestrutura: 5 consultórios
• 2.517 beneficiários captados até 2017.
• 81% dos beneficiários possuem mais de 60
anos de idade.
• 4.337 consultas médicas realizadas em 2017
(85% do total disponibilizado).
• Queda de 39% no custo assistencial.

• 22.977 consultas médicas realizadas até 2017
(100% do total de consultas disponibilizadas).

• Redução de 2% no numero de idas ao pronto
atendimento.

• 12.396 consultas da equipe multidisciplinar
realizadas até 2017 (enfermagem, nutrição,
assistente social e farmacêutica), 93% do
total de consultas disponibilizadas.

• Queda de 34,2% nas internações realizadas
pela população vinculada.

• 12.904 exames de rastreio subsidiados realizados.

• 99% é a taxa de satisfação dos beneficiários.

>> Usifamília Belo Horizonte

• Queda de 25,6% no custo assistencial.
• Redução de 13,8% no número de idas ao
pronto atendimento.
• Queda de 34,8% nas internações realizadas
pela população vinculada.
• 98% é a taxa de satisfação dos beneficiários.

>> Usifamília Timóteo
Capacidade atual da unidade: 6.050 vidas
/ Capacidade total com 100% da equipe:
19.250.
Equipe médica atual: 4 médicos
Equipe multidisciplinar: 5 profissionais (1
enfermeira, 1 nutricionista, 1 farmacêutica, 2
técnicas)
Infraestrtura: 6 consultórios
• 633 beneficiários captados em 2017.
• 30% dos beneficiários possuem mais de
60 anos de idade.
• 979 consultas médicas nos primeiros 15
dias de funcionamento (82% do total disponibilizado)
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Capacidade atual da unidade: 2.200 vidas
/ Capacidade com a ampliação a partir de
abril/2018: 6.600
Equipe médica: 2 médicos
Infraestrutura: 1 consultório / com a ampliação,
teremos 6 consultórios
• 1.454 beneficiários captados até 2017.
• 97% dos beneficiários possuem mais de 60
anos de idade.
• 1.873 consultas médicas realizadas até 2017
(90% do total disponibilizado).
• Queda de 18% no custo assistencial.
• Redução de 25,8% nas internações realizadas pela população vinculada.
• 98% é a taxa de satisfação dos beneficiários.

Com o objetivo de investir, permanentemente, na
qualificação da assistência, as equipes do Usifamília e da Medicina do Trabalho foram capacitadas no
1º semestre/2017, para abordagem dos pacientes
portadores de transtornos mentais e dependência
química. O curso foi ministrado pelo especialista
Dr. Frederico Garcia, que lidera o Núcleo de Pesquisa
em Drogas, Vulnerabilidade e Comportamentos de
Risco à Saúde e coordena o Centro de Referência
em Drogas (CRR) da UFMG.
Em 2017 foi conduzido, em parceria com a equipe
de Analistas de TI da FSFX e da Phillips, o desenvolvimento e implantação do módulo de Atenção
Primária no Prontuário Eletrônico Tasy e do Módulo
HDM, visando automatizar o controle e geração

dos indicadores e relatórios do serviço. Estas
melhorias foram muito importantes para
otimização dos processos.
Em 2017 foi implementado o projeto “Aprimorar a Gestão de Crônicos da Usisaúde”,
como parte das ações do Programa Sinistralidade em Foco. O objetivo desta iniciativa
foi ampliar o número de beneficiários com
doenças crônicas, identificados e monitorados no Usifamília, independente da faixa
etária, buscando qualificar ainda mais a
assistência e reduzir as complicações oriundas da descompensação das doenças. A
prevalência estimada de crônicos na carteira
da Operadora foi de 37.918 beneficários: 9.410
diabéticos, 27.173 hipertensos e 1.335 renal
crônico. Até outubro/2017 foram identificados
11.784 beneficiários com uma dessas doenças
(31% da prevalência), destes 78% já estão em
acompanhamento no Usifamília.
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ATITUDE RIMA COM SAÚDE
Inspirar, gerar, equilibrar, movimentar, buscar,
acompanhar, transformar, superar. Mais do
que verbos, estas palavras-chaves 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 bem-estar
e prevenir doenças para os beneficiários dos
planos que atendem as empresas Usiminas.

Equilibrar
Planejar
Gerar

Reeducação alimentar
Orientação para o planejamento familiar
Saúde da gestante e do bebê

Movimentar

Estímulo à atividade física

Transformar

Saúde do adolescente

Antecipar

Exames preventivos

Compartilhar Saúde na terceira idade

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,
46.570 beneficiários já se inscreveram nos
projetos, entre empregados, dependentes e
aposentados.

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
•
•
•
•

8.249 inscritos em 2017.
46.570 inscrições em 1.319 turmas, desde o lançamento do programa.
98% de beneficiários satisfeitos com o Programa de Promoção da Saúde.
Queda de 18,6% do Custo Assistencial das crianças acompanhadas no Projeto Respirar,
com redução de 47,3% da taxa de internação e 28,6% do número de idas ao Pronto
Atendimento.
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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.

“Estou muito feliz por estar
cerca de 3 meses sem fumar,
pois nunca tinha nem tentado parar de fumar. No projeto
Inspirar conheci profissionais
capacitados e pessoas com o
mesmo vício. O foco é ajudar
uns aos outros. Hoje meu paladar mudou, sinto sabores
que não sentia há 25 anos.
Sinto meu corpo e mente melhores e procuro desfrutar
os benefícios de ter largado o
tabaco. Agradecerei sempre o
Usisaude e o Projeto Inspirar
por contribuírem pela minha
vitória.”
Milerme Alvernaz Goncalves
Empregado da Usiminas em Ipatinga

39%
1.864

dos participantes do Projeto Inspirar pararam de fumar. O INCA refere uma meta
de 20 a 30% de abandono em 01 ano.

beneficiários participaram do Projeto Superar em 2017
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Portal do programa
A plataforma do portal Atitude Rima com Saúde
divulgou diversas matérias de saúde, ao longo de
2017, com conteúdo de qualidade, atrativo, linguagem acessível e embasamento científico. Além das
informações sobre os projetos de promoção de
saúde, com espaço para se inscreverem, tudo com
um visual moderno e bem interativo.

717.076

acessos no portal
Atitude Rima com Saúde.

Os pontos acumulados pelo empregado e seus
dependentes são agrupados em uma única conta do programa, incentivando a participação de
toda a família. A pontuação conquistada poderá
ser convertida em incentivos, como, por exemplo,
vales compras/desconto de produtos/serviços, para
continuar estimulando os beneficiários a cuidar da
sua saúde.
Em 30 dias de implantação, o Programa já conta
com 370 cadastros no site/APP.

Campanha do Outubro Rosa

Campanha de vacinação
A 20ª 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 27 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.

27 mil

Mais de
beneficiários vacinados.
Lançamento do Programa Bem Viver
Lançado em novembro/2017, o Bem Viver é o novo
programa de pontos da Usisaúde. O programa é
mais uma iniciativa da Fundação São Francisco
Xavier, em parceria com a Usiminas, coordenado
pela operadora de Planos de Saúde Usisaúde, e tem
como objetivo fortalecer os projetos de promoção
da saúde dentro das empresas do Grupo Usiminas,
estimulando os empregados e familiares a se envolverem mais nas ações oferecidas pela operadora,
como projetos, corridas, campanhas de vacinação,
entre outros.
O programa é viabilizado através de um site (www.
usibemviver.com.br) e de um aplicativo no celular,
e permite aos usuários que se cadastrem e acumulem pontos, por meio da participação nas atividades. Quanto mais o beneficiário participa mais
pontos acumula!
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Anualmente, marcando a chegada do mês de
conscientização e prevenção ao câncer de mama,
a Fundação São Francisco Xavier dá início ao ciclo
de ações para a campanha Outubro Rosa. Além da
abordagem educativa, através de cartazes afixados
no Hospital Márcio Cunha e SMS, enviado para as
beneficárias que estavam com o exame de mamografia em atraso, foi ofertado pela Operadora
Usisaúde a isenção na realização do exame de
mamografia, para as mulheres de 60 a 74 anos, que
não realizaram o exame nos últimos dois anos e
que estão em acompanhamento no Usifamília.

Durante a campanha, 235 mulheres realizaram a
mamografia, sendo que 42 apresentaram alguma
alteração, com encaminhamento para avaliação
médica no Usifamília. O grande objetivo da campanha é detectar precocemente o câncer de mama e
dar acesso rápido ao tratamento necessário.

ALÔ USISAÚDE
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 do médico,
quando estiverem passando por algum tratamento.

Alô Usisaúde
0800 772 8999
Canal de atendimento aos
beneficiários do estado
de São Paulo.

Além disso, possibilita auxiliar, com qualidade
assistencial, às situações reais de risco em 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.

704 ligações recebidas
no Alô Usisaúde
479 atendimentos
clínicos, sendo 332
(70%) atendimentos de
intercorrência
88% dos atendimentos
de intercorrência foram
revertidos sem necessidade
de envio de ambulância
73% dos atendimentos
sem envio de ambulância
foram revertidos sem
necessidade de ida ao Pronto
Atendimento
45 atendimentos
domiciliares de emergência,
destes 33 (73%) revertidos
nas residências
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DESEMPENHO E SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES

Evolução índice IDSS
1,0

G4-PR5
A Usisaúde destacou-se no Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar – IDSS, principal avaliação
das operadoras de planos de saúde, feita pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A
nota de 0,8502 posicionou a Usisaúde na melhor
faixa de avaliação e colocou a operadora entre as
20 melhores do Brasil.
IDSS: É a principal avaliação do setor e faz parte do
Programa de Qualificação da Saúde Suplementar,
que visa a avaliar e aprimorar o desempenho das
operadoras de planos de saúde em quatro dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde, Garantia de
Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de
Processos de Regulação. O resultado varia de zero
a um, sendo consideradas as notas das quatro
dimensões.

Vale do Aço – MG
Dentre as operadoras de grande porte que atuam
no Vale do Aço, é a melhor qualificada no Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2017 –
Ano base 2016, com nota 0,8502
IDSS da operadora em 2017 (Ano base 2016)
0

1

0.8502
• Usisaúde: 0,8502 – Única posicionada na melhor
faixa de avaliação, notas entre 0,8 e 1,0

Baixada Santista
Quando comparada com as operadoras da Baixada
Santista, os resultados alcançados pela Usisaúde,
no litoral paulista, merecem igual destaque: obteve
a melhor nota regionalmente.
• Usisaúde: 0,8502
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0,8502
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0,7199
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Índice de Reclamações – ANS
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 cada 10.000 beneficiários do universo de consumidores analisado.
A Usisaúde ficou com um índice de 1,51, ocupando
a 56º posição de um total de 76 operadoras de
grande porte. Ou seja, foi a 21º operadora com o
menor índice de reclamações no mês de outubro,
com apenas 10 demandas, sendo 1 em andamento,
2 não procedentes, 1 não avaliada e 6 inativas. A
média do setor foi de 3,47.

Mês atual

Mês anterior

56 56

Evolução do índice médio de reclamações (quanto menor melhor)
Usisaúde

Geral
Geral: 3,47

4
3

Usisaúde: 1,51

2
1
0
Nov/2016

Dez/2016

Jan/2017

Fev/2017

Mar/2017

Abr/2017

Monitoramento de Garantia de
Atendimento

Mai/2017

Jun/2017

Jul/2017

Ago/2017

Set/2017

Out/2017

Mapeamento do Risco Assistencial

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.

O Monitoramento do Risco Assistencial é uma
iniciativa da ANS, que tem por objetivo a prevenção
de anormalidades que ponham em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde
prestado pelas operadoras de planos privados de
saúde aos seus beneficiários.
Três dimensões constituem o Mapeamento do Risco Assistencial – a dimensão assistencial, a dimensão atuarial dos produtos e a dimensão estrutural e
operacional. As dimensões têm peso igual (33,33%)
na nota final da operadora.
De acordo com a nota final obtida, as operadoras
serão classificadas nas seguintes faixas de risco
assistencial:
Faixa 1: 0,7 < Nota < 1
Faixa 2: 0,35 < Nota < 0,7

0

1

2

Melhor

3

Faixa 3: 0 < Nota < 0,35

Pior

A Usisaúde está classifica na faixa 1
do monitoramento

Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier 117

Pesquisa de Satisfação Instituto Externo
G4-PR5

PLANO MÉDICO

PERCENTUAL (TTB)
2017

2015

2014

2013

Satisfação Geral Final

79%

74%

74%

78%

Consultas médicas em consultórios

97%

91%

92%

92%

Atenção, interesse do médico durante a consulta

96%

94%

92%

93%

Competência, profissionalismo do médico

98%

94%

94%

94%

Facilidade para agendar a consulta

84%

70%

70%

69%

Internações hospitalares

95%

94%

95%

92%

Exames diagnósticos

97%

95%

94%

94%

Pronto atendimento

92%

84%

78%

75%

Centro/posto de atendimento ao cliente Usisaúde

95%

91%

87%

88%

Serviço de liberação para guias e exames

95%

90%

91%

91%

Serviços de orientação ao cliente pelo call center

96%

89%

90%

90%

Médicos à disposição na lista de credenciados

80%

76%

74%

77%

Hospitais à disposição na rede credenciada

84%

80%

79%

81%

Clínicas e laboratórios para exames diagnósticos

88%

86%

84%

79%

Custo do plano - mensalidade + coparticipação

71%

61%

64%

67%

Custos dos plano em relação ao mercado

77%

68%

68%

69%

Recomendação do plano Usisaúde

82%

84%

80%

81%

PLANO ODONTOLÓGICO

PERCENTUAL (TTB)
2017

2015

Satisfação Geral Final

79%

73%

Consultas odontológicas agendadas

96%

90%

Consultas odontológicas urgência

97%

82%

Raios-X

98%

95%

Atenção, interesse do dentista

95%

93%

Competência, profissionalismo do dentista

95%

92%

Facilidade para agendar a consulta

91%

84%

Dentistas à disposição na lista de credenciados

78%

74%

Centros clínicos 24 horas à disposição na lista de credenciados

68%

67%

Laboratórios para exames de raios-X

79%

77%

Custos do plano - mensalidade + coparticipação

84%

76%

Custo do plano em relação ao que existe no mercado

81%

78%
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Índice de satisfação semestral
G4-PR5
A cada seis meses, os clientes Usisaúde também avaliam os atendimentos realizados nos centros e lojas da
Usisaúde e pelo telefone, por meio das atividades do call center, bem como a qualidade dos serviços prestados. A pesquisa abrange cinco áreas da operadora: Recepção, Call Center, Vendas e Auditoria Médica. O
resultado de 2017 mostrou que, em um universo de 15.084 participantes, 97,79% aprovaram o desempenho
dessas áreas. A melhor avaliação está relacionada à Call Center, com 98,13% na soma do percentual. No Call
Center, o cliente é convidado a participar da pesquisa ao final do atendimento, manifestando a sua percepção
em relação ao atendimento das áreas e o grau de satisfação com a operadora.
Soma do Percentual
Ótimo + Bom

Regular + Ruim

Recepção

97,04

2,96

Call Center

98,13

1,87

Vendas

96,29

3,71

Auditoria Médica

97,79

2,21

97,79

2,21

Em 2017, o resultado acumulado contou com a
participação de 39.973 clientes, apresentando o
resultado de 99,66% na soma do percentual das
notas Ótimo + Bom.
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Pesquisa mensal de satisfação
G4-PR5
ITEM AVALIADO
Atendimento na recepção

RESPOSTAS
Ótimo

Bom

Regular

TOTAL

Ruim

25.256

8.019

90

23

33.388

Quanto à capacidade/conhecimento 23.839

8.058

188

21

32.106

Quanto ao tempo

8.311

282

46

31.281

ITEM AVALIADO
Grau de satisfação na operadora

ITEM AVALIADO
Recepção

22.642

RESPOSTAS
Ótimo
21.809

Bom
9.707

Regular
786

TOTAL

Ruim
111

32.413

PERCENTUAL %
Ótimo

Bom

Regular

Soma do percentual
Ruim

Ótimo + Bom

Regular + Ruim

75,64

24,02

0,27

0,07

99,66

0,34

Quanto à capacidade/conhecimento 74,25

25,10

0,59

0,07

99,35

0,65

Quanto ao tempo

26,57

0,90

0,15

98,95

1,05

ITEM AVALIADO
Grau de satisfação na operadora

72,38

PERCENTUAL %
Ótimo
67,28

Bom
39,95

Contatos no Fale Conosco
Atendimentos presenciais nos
postos de atendimento
da Usisaúde: 52.855.
1.970 contatos, tempo médio de
resposta de 11 horas e 16 minutos,
média de 164 mensagens/mês
e 7,77 mensagens/dia.
Atendimento telefônico nos postos
de atendimento da Usisaúde: 319.452
ligações, com o nível de serviço
de 91% (percentual de ligações
atendidas em até 20 segundos).
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Regular
2,42

Soma do percentual
Ruim
0,34

Ótimo + Bom
97,23

Regular + Ruim
2,77

Gerenciamento das Mídias Sociais
Estar presente nas redes sociais e se destacar dentre as inúmeras marcas no mercado são grandes
desafios para as empresas nos dias de hoje. E são
aquelas que enxergam o valor dessa ferramenta e
utilizam-na como canal de comunicação com seus
clientes e de promoção, tanto da marca como dos
produtos/serviços e conteúdos, que saem na frente.
E a Usisaúde tem produzido bons resultados neste
desafio. Com presença digital no Facebook, a operadora produz um conteúdo de qualidade, informativo e voltado, principalmente, para a conscientização dos clientes em relação aos cuidados com a
saúde.
Em 2017, houve aumento expressivo na interação
juntos aos ususários, refletido no crescimento dos
números dos resultados.

Número de fãs (Facebook)
30 mil

27.067

25 mil
20.889
20 mil
15 mil

10.840

13.015

10 mil
5 mil
0

2016

2017

FSFX

2016

2017

USISAÚDE

Fale conosco
3 mil

2.639
2.086

2.155
1.907

2 mil

1 mil

0

2016

2017

FSFX

2016

2017

USISAÚDE
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Centro de Odontologia Integrada

Especialista em sorrisos
saudáveis e felizes

Cuidar do sorriso é cuidar da saúde. O Centro de
Odontologia Integrada (COI) acredita nessa máxima e sabe da importância que uma boa saúde
bucal tem para melhoria da qualidade de vida. Por
isso, esta unidade de negócio da FSFX dedica sua
atenção tanto aos cuidados estéticos quanto às
iniciativas de promoção da saúde. O COI integraliza
diferentes ações, da prevenção aos serviços de alta
complexidade, levando ao cliente o que há de mais
avançado no setor odontológico.
Seguindo um padrão de qualidade acima do que é
comumente praticado, o COI estabelece metas bem
criteriosas para o cumprimento de seus indicadores
de qualidade. Desta forma, consegue manter, de forma permanente, a excelência no atendimento. Para
tanto, o Centro conta com uma equipe especializada
nas clínicas de Promoção da Saúde, Básica Reabilitadora, Especialidades e Alta Complexidade, que inclui
ortodontia, implantodontia e reabilitação.
Ao competir no mercado, o COI não abre mão desses três pilares: qualidade, segurança assistencial e
satisfação dos clientes. Orientado por estes valores,
o Centro de Odontologia busca sempre ampliar
sua atuação. Atualmente, garante presença em 50
unidades no Vale do Aço, Belo Horizonte e Santos,
permitindo aos clientes o acesso a um serviço humanizado e seguro.

81.125 vidas
50 unidades odontológicas
para atendimento
12 especialidades atendidas
78 cirurgiões dentistas
29 técnicos de Saúde Bucal
93 auxiliares de Saúde Bucal

O COI superou, com 15 anos de antecedência, as metas globais preconizadas
pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) para o controle da cárie dental em
crianças.

51 administrativos e apoio
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RECERTIFICAÇÃO ISO 9001
Em abril de 2017, o Centro de Odontologia garantiu
a sua recertificação ISO 9001, título que valida o
padrão de qualidade dos serviços oferecidos pela
Unidade. Com seus processos em conformidade, o
COI conquistou a manutenção do reconhecimento
concedido pela Det Norske Veritas Germanis Lloyd
(DNV-GL). Em 2016, após sistematizar seu Sistema
de Gestão de Qualidade e cumprir os requisitos
exigidos, o COI tornou-se a primeira instituição de
assistência odontológica de Minas a receber a certificação ISO 9001.

CONSULTÓRIOS REFORMADOS

colaboradores da Usiminas. A presença do COI na
área interna da siderúrgica é fruto de uma parceria
entre a empresa e a FSFX, a fim de garantir agilidade, comodidade e facilidade no acesso dos trabalhadores aos serviços odontológicos.

NOVAS TECNOLOGIAS
Para estar sempre atualizado com as melhores
práticas, o COI investe na aquisição de avançados
equipamentos e na atualização tecnológica. Em
2017, o Centro de Odontologia viu alguns de seus
processos ganharem mais agilidade e eficiência
com essa modernização.

Aquisição de novas torres
para raios-X
G4-13
Para otimizar o processo, o COI adquiriu duas
novas torres para o serviço de raios-X. Atualmente,
cada sala de periapical do Centro de Odontologia
Integrada possui seu sistema de processamento de
imagem. Assim, não há mais necessidade de esperar o processamento de um serviço para iniciar o
outro procedimento, que é feito de forma individual.
A aquisição das novas torres reduziu a sobrecarga
no equipamento de raios-X.

Sensores digitais
G4-13
O COI implantou dois sensores digitais para tomadas radiográficas na endodontia. Os mecanismos
geram ganho em agilidade, qualidade da imagem e
proteção ao meio ambiente. Os sensores possuem
menor tempo de exposição à radiação e é ecologicamente correto, pois dispensam a revelação
química, que poderia causar danos ambientais.
Três consultórios do COI instalados na área interna
da Usiminas foram revitalizados em 2017. A reforma
incluiu melhorias no espaço físico e novos equipamentos para atendimentos restauradores e de
promoção da saúde bucal.
As intervenções, executadas nos consultórios da
Laminação a Frio, Laminação a Quente e IPQ Redução, têm por objetivo otimizar o atendimento dos
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Link dedicado na AAPI
Nos consultórios odontológicos do COI na Associação de Aposentados e Pensionistas de Ipatinga
(AAPI), foi instalado link de fibra ótica. A tecnologia
garante maior velocidade de conexão e estabilidade
do sinal nas unidades externas.

COIMAGEM

Um diagnóstico preciso é fundamental para o bom desempenho do profissional e melhor atendimento
ao paciente. Na Clínica de Imagem e Documentação Ortodôntica do COI (COImagem), isto é assegurado
graças aos investimentos da FSFX em equipamentos modernos e avançados. Entre eles, sistemas que
permitem visão tridimensional, menor exposição à radiação e resultados eficientes e seguros.

COIMAGEM

RESULTADO 2016

META 2017

RESULTADO 2017

Radiografias interproximais

19.208

20.168

22.357

Radiografias periapicais

32.345

33.962

34.297

Radiografias oclusais

87

91

134

Radiografias extraorais/imagiologia

2.676

2.810

6.487

Total

54.316

57.032

63.275
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SISTEMA FOTOVOLTAICO
Com foco na redução de custos com o consumo
da energia elétrica e dialogando com os princípios da sustentabilidade, o Centro de Odontologia
Integrada teve painéis fotovoltaicos instalados, em
outubro de 2017. Com o uso da energia solar no
COI e em outras três unidades da Fundação, será
possível iluminar o equivalente a 300 casas e deixar
de emitir 960 toneladas de dióxido de carbono na
atmosfera em 25 anos.

98% é o índice de
satisfação
dos clientes atendidos na
Associação.

CONGRESSO INTERNACIONAL
Três profissionais do COI participaram do 35º Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo,
em janeiro de 2017. O evento reuniu especialistas
da área na apresentação de trabalhos científicos,
cursos, fóruns e produtos relacionados à odontologia e saúde bucal. O conhecimento e informações
adquiridos pelos profissionais do COI durante o
Congresso foram compartilhados, ao longo do ano,
com os demais colegas, permitindo que todos estejam inteirados sobre as novidades do mercado de
equipamentos, materiais e serviços.

ESTÁGIO DE FÉRIAS
Oito acadêmicos do curso de graduação em
Odontologia, de diferentes faculdades, participaram
do estágio de férias realizado em 2017. Na experiência, os graduandos viram de perto a atuação
dos profissionais e a estrutura do COI. De caráter
observacional, o estágio possibilitou aos futuros
odontólogos aprenderem as técnicas e enxergarem
o atendimento sob um novo ponto de vista. Para o
COI, receber os estudantes representa uma oportunidade de melhoria em seus processos, a partir da
visão dos estagiários.

PARCERIA COM A AAPT
Em agosto de 2017, o COI completou um ano de
parceria com a Associação de Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT). Após a reforma nos
dois consultórios, a FSFX disponibilizou seis profissionais qualificados para atendimentos de promoção da saúde bucal e tratamentos restauradores.
A AAPT possui 6.500 associados e mais de 13 mil
dependentes.
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CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL
Apostando na informação como importante forma
de prevenção, o COI desenvolveu uma campanha
de saúde bucal. Com estandes, distribuição de
material informativo e sorteio de kits de higiene, a
ação teve como público-alvo os colaboradores das
áreas internas da Usiminas, Usiminas Mecânica e
Hospital Márcio Cunha I e II.
A iniciativa, realizada de 30 de outubro a 3 de
novembro, contemplou também os associados
da AAPI e AAPT. Focada na importância da saúde
bucal para o corpo, a campanha teve como slogan
“A alegria de um sorriso saudável começa com uma
boa higiene bucal”.

AÇÃO SOCIAL

VISITA DO CRO-MG

Oferecer às crianças abrigadas em entidades de
Ipatinga o atendimento odontológico com a qualidade COI, tornou-se um momento especial em
2017. A ação social, em parceria com a Usiminas,
consistiu na entrega de kits de higiene bucal, atendimento e tratamento restaurador para 21 crianças.

O COI abriu suas portas, em agosto de 2017, para
uma visita do presidente do Conselho Regional de
Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), Dr. Alberto
Magno da Rocha Silva. Acompanhado de outros representantes da instituição, o presidente conheceu
as instalações do Centro de Odontologia e participou de uma palestra sobre os resultados e investimentos feitos pela FSFX no COI. A visita fortaleceu
o diálogo respeitoso e institucional entre as partes,
ao mesmo tempo em que evidenciou o padrão de
qualidade do Centro de Odontologia.

Ao final do serviço, o COI manteve o acompanhamento dos pacientes. A meta para 2018 é incluir
esse trabalho na agenda oficial do COI, com expectativa de ampliar a ação para outras entidades.

AUDITORIAS CLÍNICAS
As auditorias clínicas têm sido um importante
mecanismo para acompanhar se os serviços estão
sendo prestados de acordo com o padrão exigido
pelo COI. Para execução dessas auditorias internas
presenciais, o Centro de Odontologia reúne profissionais capacitados que agem com imparcialidade,
responsabilidade e ética.
A proposta é diagnosticar possíveis não conformidades no pós-atendimento, verificando se as regras
técnicas foram obedecidas. Os pacientes atendidos
passam por uma avaliação, por meio de exame oral
e radiográfico. Desta forma, o COI consegue mensurar dados para fazer a avaliação do desempenho
profissional e aperfeiçoar os serviços prestados.

9.092 auditorias clínicas da rede
credenciada foram realizadas em 2017.

CAMPANHA QUADRIMESTRAL
DA OPERADORA
Um incentivo para valorizar o empenho dos vendedores dos planos odontológicos, premiando quem
consegue se destacar. Esse é o objetivo da Campanha Quadrimestral da Operadora, realizada pelo COI
e Usisaúde. Fomentando a competitividade saudável para a superação de metas setoriais, a ação traz
resultados de produtividade e contribui para um
melhor clima organizacional, sem contar no impacto com a captação de novas vidas. A iniciativa
ressalta o papel da equipe de gestão de venda nos
bons resultados alcançados.

“O COI é um exemplo de
prestação de serviço. Sua
rastreabilidade nos processos
e as boas condições de
trabalho fazem da instituição
um exemplo de organização e
qualidade”.
Dr. Alberto Magno da Rocha Silva
Presidente do Conselho Regional de Odontologia de
Minas Gerais
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INDICADORES COI 2017

Novos contratos/ampliação da
carteira de clientes

Satisfação dos clientes
A pesquisa de satisfação dos clientes é um dos
principais retornos para a instituição, sobre a qualidade dos serviços prestados. No COI, a pesquisa é
realizada por meio de formulário impresso, entregue
ao paciente após o atendimento. Os dados são
compilados mensalmente e ajudam a identificar
pontos de melhorias a fim de garantir ao cliente engrenagem mais importante de todo o processo
- a satisfação plena.
Em 2017, a avaliação contou com o retorno de 7.784
clientes atendidos nas Unidades COI, sendo o resultado final a somatória das notas ótimo e bom.

SATISFAÇÃO



ótimo



bom



regular

(cliente Usiminas) 79,98% 18,90% 0,77%

SATISFAÇÃO







ruim
0,35%





ótimo bom regular ruim
(cliente Mercado) 82,95% 15,62% 1,00% 0,43%

A pesquisa de satisfação do corpo clínico COI,
respondida pelos cirurgiões-dentistas, avalia as
condições de trabalho (infraestrutura, equipamentos, tecnologia etc.), os serviços de imagem e o
atendimento da equipe administrativa, entre outros
itens. A partir do resultado, são gerados planos de
ação contemplando os apontamentos realizados.

2016

97,8%

META 2017

97%

Houve um incremento de 2.402 vidas de planos de
mercado, em 2017, em razão do aumento de vendas
dos planos Usisaúde Dental. Mesmo ficando abaixo
da meta estabelecida pela instituição, em razão do
cenário econômico brasileiro, o número de vidas registrou um crescimento de 8,11% em relação a 2016.
VIDAS SOB
GESTÃO COI

RESULTADO

META

RESULTADO

2016

2017

2017

Beneficiários
dos planos
odontológicos

53.091

62.824

58.584

Vidas –
convênios

21.980

24.000

22.581

Total

75.071

86.824

81.165

2016

2017

9.274

11.676

EVOLUÇÃO DO NÚMERO
DE BENEFICIÁRIOS
Usisaúde Dental (vidas)

Pesquisa de satisfação
do corpo clínico

RESULTADO

Evolução do número de beneficiários Usisaúde
Dental

RESULTADO

2017

95,1%

Sinistralidade
O COI lida com a sinistralidade de uma forma diferente da maioria dos planos de mercado. Isso porque a instituição não apenas comercializa planos
odontológicos, mas, também, oferece um programa
forte de promoção da saúde. Desta forma, o cliente
é incentivado a procurar pelo serviço para a realização periódica, e isso aumenta a procura pelo atendimento, causando impacto direto no indicador
financeiro que relaciona custos e receitas. Assim,
a sinistralidade dos planos do COI, geralmente, se
apresenta acima da média nacional.
Em 2017, a taxa de sinistralidade dos planos Usiminas apresentou queda em relação ao ano anterior.
No entanto, a sinistralidade dos planos de mercado
registrou um considerável aumento, principalmente
em decorrência de planos recém-contratados, já
que existe uma maior utilização nesses casos em
função de uma saúde bucal mais comprometida
(entrada de uma população não controlada).

128 Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier

Retrabalho
Para o controle da sinistralidade, o
COI implantou, em 2017, as seguintes
medidas:

O indicador de retrabalho monitora a qualidade
técnica do atendimento prestado. Na prática, de
um total de 13.255 tratamentos realizados, apenas
333 clientes apresentaram necessidade de retorno
para reavaliar o serviço realizado. Em 2017, o COI
promoveu a mudança da metodologia de retrabalho, adotando critérios mais rigorosos.

• aplicação de protocolos clínicos
padronizados;
• reestruturação do processo de
convocação preventiva;
• padronização das interconsultas
clínicas na rede própria;
• maior regulação das limpezas bucais
realizadas na rede credenciada;
• limitação de exames radiográficos
complementares.

RESULTADO
2016
1,2%

1,2%

2,5%

lmplantes realizados
200

RESULTADO
SINISTRALIDADE
2016

RESULTADO
2017

META 2017

META
2017

RESULTADO
2017

Usiminas

55,54%

58,92%

53,58%

Mercado

65,48%

60%

79,15%

186

176

150

100

50

0

2016

2017

Balanço de consultas
RESULTADO
2016

META
2017

RESULTADO
2017

Clínica
reabilitadora

93.493

101.238

101.771

Clínica de
promoção da
saúde

41.690

47.964

45.662

Consultas em
ortodontia

7.737

7.753

7.758

Implante e
reabilitação oral

2.619

2.641

2.481

Atendimentos
não programados

26.216

27.526

28.046

TOTAL

171.755

187.122

185.718

CONSULTAS
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Colégio São Francisco Xavier

Vocação para educar
e formar cidadãos

Instituição de ensino que aposta no potencial de
seus alunos, e os incentiva a conquistar o melhor na
vida pessoal e profissional, o Colégio São Francisco
Xavier tem a vocação de formar cidadãos preparados para um mundo de possibilidades. A trajetória
da instituição é marcada por projetos fundamentados nesse propósito, ao mesmo tempo em que
prima pela excelência dos serviços prestados.
Nessa busca constante, a unidade de negócio da
FSFX não se cansa de inovar. Ao longo de seus 55
anos, o Colégio implementou ações e projetos que
revolucionaram a oferta do ensino na região do Vale
do Aço. O CFSX tornou-se referência pela qualidade
e por oferecer um portfólio cada vez mais completo,
que vai da Educação Infantil aos cursos de pós-graduação.
Os resultados alcançados são frutos de uma gestão
responsável e empenhada em garantir a satisfação
dos clientes. Essa relação de confiança ultrapassa
as fronteiras das salas de aula e fortalece o diálogo
com a sociedade. Seja por incentivar nos alunos a
prática da cidadania, ou por manter a filantropia
como uma atividade permanente, o CSFX sabe que
suas iniciativas de cunho social são tão importantes
quando sua missão de educar. Assim, a instituição
vem construindo uma história repleta de grandes
conquistas.

3.211 alunos
2 unidades
(Cariru e Horto)
Ensino bilíngue
(ed. infantil ao 1º ano ensino
fundamental)
130 aprovações em
vestibulares
8 cursos técnicos
976 bolsas de estudo
concedidas

1ª instituição educacional do Brasil a obter a certificação
ISO 9001 de seu Sistema de Gestão de Qualidade.
Em 24 de setembro de 1997, o Colégio foi certificado na NBR ISO 9002, pela Det Norske Veritas - DNV,
tornando-se a primeira instituição escolar do Brasil, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, a obter tal certificação. Em junho de 2002, o Colégio tornou-se a primeira instituição
educacional do país a alcançar a Certificação ISO 9001 versão 2000.

Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier 131

CAPACIDADE PRODUTIVA
Em 2017, a capacidade produtiva do CSFX superou
a meta prevista de 98% e alcançou 99,6%. Dentro
do acumulado geral, estão 92,2% no Ensino Regular/Cariru e 100% nos Cursos Técnicos/Horto.
O efetivo escolar (Ensino Regular, Técnico, MBA e
Pós-Graduação) encerrou o ano com 3.211 alunos.
O segmento de Cursos Técnicos apresentou melhor
capacidade produtiva, registrando um aumento
do efetivo em 6,9%, comparado ao ano anterior.
A justificativa para o crescimento vem da procura
por cursos profissionalizantes, em razão do cenário
econômico, além da oferta de mais vagas com bolsas/descontos nas mensalidades. Além do desconto de 50%, houve o benefício de bolsa integral para
o público com renda familiar per capita de até 1,5
salários mínimos, seguindo os critérios de atendimento ao Programa de Gratuidade Escolar/Filantropia da instituição.
O CSFX Cariru / Ensino Regular (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio) iniciou o ano de
2017 com a capacidade produtiva em 93,2% (1.839
alunos). Durante o ano letivo, o resultado foi impactado pela evasão escolar, justificada por mudanças para
outras cidades (algumas ligadas ao fator financeiro)
e baixo rendimento. A captação de alunos no Ensino
Regular após o início do ano letivo é mais difícil, em
virtude especial de custos com material e uniforme já
adquiridos pela família em outra escola.
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Em 2017, o CSFX Técnico cumpriu toda
a sua capacidade produtiva nos dois
turnos (vespertino e noturno). O trabalho
de divulgação dos processos seletivos
e a chance de inserção dos alunos no
mercado de trabalho contribuíram com a
captação de novos alunos.

Capacidade produtiva CSFX em 2017
SEGMENTO

ACUMULADO META ANUAL

CSFX Cariru

92,2%

93,1%

CSFX Técnico

100%

99,4%

CSFX Geral

99,6%

98%

Efetivo Escolar CSFX – Ano 2017
CURSOS

2017

Educação Infantil

263

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º Anos EF

564

Ensino Fundamental II - 6º ao 9º Anos EF

623

Ensino Médio

352

Cursos Técnicos*

1.158

TOTAL CSFX

2.960

CSFX Extensão: MBA e Pós graduação*

251

TOTAL CSFX + Extensão

3.211

*Extensão/Parceria PUC Minas e Cursos Técnicos:
considerando matrícula final mais concluintes
durante o ano.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS
Foram concedidas, pelo CSFX, 976 bolsas de estudos no ano de 2017, sendo 422 bolsas integrais/
jovens socioeconomicamente carentes. Os alunos
são selecionados para estudar no Ensino Regular
do Colégio São Francisco Xavier, a partir de parceria
com a rede pública de ensino. Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Cursos Técnicos),
além de atendimento à legislação vigente, o aluno
deve ter concluído ou estar cursando o Ensino
Médio. Os candidatos realizam uma prova escrita
com questões discursivas e/ou objetivas referentes
às disciplinas Português e Matemática - a bolsa
é concedida aos candidatos que preencherem os
critérios socioeconômicos e forem aprovados no
teste de seleção, conforme o número de vagas
disponíveis.
O Programa de Bolsas de Estudos do CSFX registrou
um aumento de 12,3% em 2017, comparado com o
total de 2016. A iniciativa demonstra o compromisso da instituição em cumprir a filantropia. A proposta leva em conta critérios socioeconômicos e o
bom desempenho dos alunos.
O aumento está relacionado, especialmente, à
abertura de mais vagas de bolsas de 50% de
desconto nos Cursos Técnicos. O CSFX abriu novas
turmas no segundo semestre de 2017, oferecendo
o desconto. Como os cursos do CSFX Técnico tem
duração de aproximadamente 18 meses, é possível
conceder mais bolsas de 50% nesse segmento,
ampliando o atendimento e contribuindo para a
inserção de jovens no mercado de trabalho.

PROGRAMA BILÍNGUE: ESSENCIAL
PARA O FUTURO
G4-13
Alunos da Educação Infantil até o primeiro ano do
Ensino Fundamental são o público-alvo de mais
uma inovação do Colégio São Francisco Xavier: o
Programa Bilíngue. A iniciativa, em parceria com
a International School, amplia a carga horária da
língua estrangeira, a partir de 2018, possibilitando
que as crianças sejam alfabetizadas em português
e inglês, ao mesmo tempo.
O ano de 2017 marcou o lançamento do Programa que insere o CSFX no patamar das renomadas
instituições educacionais com esse modelo de
ensino. Para torná-lo uma realidade, o Colégio realizou amplo estudo e reuniões com todas as séries
envolvidas, além de treinamentos com os professores e palestras com representantes da International
School, instituição escolhida após uma extensa
pesquisa sobre o bilinguismo no Brasil.
A proposta garante que os estudantes tenham
acesso a uma nova forma de educação, essencial
para conectá-los a um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. O programa prepara os alunos
para exames de proficiência na Língua Inglesa da
Universidade de Cambridge.

Além da Bolsa de Estudo, o programa inclui o fornecimento de:
• uniforme;
• livros didáticos (alunos do Ensino Regular);
• transporte (alunos do Ensino Regular).
2016

2017

Bolsas de 100%

521

422

Bolsas de 50%

348

554

Total

869

976
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O Programa

Ampliação da carga horária de 1
para 5 aulas por semana
Acréscimo de 60 aulas de
inglês na matriz curricular da
Educação Infantil ao 1º ano do
Ensino Fundamental.
Equipe: 5 professores
especializados
Competências: compreensão
auditiva, desenvolvimento da
oralidade, leitura, interpretação
de texto e produção textual
Meta: ampliar o Programa para
todo o Ensino Fundamental I e
gradativamente, às demais séries

International School
> Mais de 18 mil alunos contemplados
> Presente em 20 estados e no Distrito Federal, e
em mais de 90 instituições

“Inserir os alunos no universo
de um segundo idioma,
envolvendo-os, ao máximo, na
cultura da língua estrangeira,
tem se tornado uma exigência
da educação contemporânea.
Se antes isso era visto apenas
como um diferencial, hoje
passou a ser essencial”.
Solange Liége dos Santos Prado
Superintendente do CSFX
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PROJETO CÁPSULA DO TEMPO
Guardando sonhos para celebrar 55 anos do CSFX
"Conquiste o melhor dos mundos. O seu". Esse foi o
slogan da campanha de matrícula para 2017, realizada pelo CSFX, que impulsionou o projeto Cápsula
do Tempo. A ação consistiu em trabalhar com alunos, pais e colaboradores, de forma lúdica, as metas
a serem alcançadas em suas vidas durante o ano.
No ato da matrícula, os alunos ou os pais recebiam
como brinde uma miniatura de garrafa para ser
usada como chaveiro. Dentro do recipiente, todos
depositavam os seus sonhos e metas para o ano,
registrados em um papel.
A ideia foi estendida e ampliada para comemorar
os 55 anos do CSFX, em junho. Como parte das comemorações, os alunos escreveram ou desenharam
seus sonhos para médio prazo e os depositaram
em cápsulas. As cápsulas, sendo uma para cada
segmento do Colégio, foram guardadas sob o solo
do campo da escola. Elas serão abertas em 2022,
quando o Colégio São Francisco Xavier completar
60 anos de história.
A proposta é fazer com que toda a famíla Sanfranciscana sinta-se parte da escola e se perceba
construindo os sonhos, entendendo que a passagem pela instituição contribui muito para a formação acadêmica, mas sobretudo contribui para a
construção de uma pessoa capaz de transformar a
sociedade.

NOVO HOTSITE
G4-13
O CSFX lançou um novo canal de comunicação
para promover, ainda mais, a interação entre alunos
e instituição. Trata-se de um hotsite, que apresenta
um conjunto de informações sobre a performance
dos estudantes do Colégio São Francisco Xavier nos
vestibulares. O hotsite traz um perfil dos alunos,
com fotos e informações sobre cursos e faculdades
em que foram aprovados. Por meio do hotsite, o
público pode ter uma visão do despenho individual
do estudante e, ao mesmo tempo, do Colégio como
um todo.

“CSFX EM SUAS MÃOS”
Acompanhando as tendências tecnológicas, o CSFX lançou o aplicativo "CSFX". Uma plataforma que integra,
em um mesmo espaço, as diversas ferramentas disponibilizadas aos pais e alunos. Por meio do app, a geração
do conteúdo fica sob a responsabilidade de cada segmento da instituição.
Durante as comemorações do Dia do Estudante, o Colégio lançou o protótipo do aplicativo, que passou a
estar disponível para os dispositivos móveis a partir de 2018.

CSFX INTEGRAL
Um dos diferenciais do portfólio do Colégio São Francisco Xavier, o CSFX Integral oportuniza aos alunos da
Educação Infantil ao 9º ano, um modelo de ensino de qualidade, que integra o estudo orientado a atividades
dinâmicas e criativas. A proposta trabalha as habilidades individuais dos estudantes, criando uma rotina de
estudos e, ao mesmo tempo, permitindo o acesso ao esporte, aulas de idiomas, Iniciação Esportiva Universal,
atividades lúdicas, culturais e de lazer, entre outras iniciativas, no contraturno escolar.
No turno integral, o estudante tem a possibilidade de vivenciar novas experiências, como o convívio social, a
percepção de suas competências e a orientação para os trabalhos curriculares. Monitores, professores especializados e pedagogos atuam nas mais diversificadas atividades, realizadas dentro das dependências da
escola, o que proporciona comodidade e segurança aos pais e alunos.

103 alunos

matriculados no CSFX
Integral em 2017.

24,1% de crescimento

de em relação ao ano
anterior.

Projetos e atividades do CSFX Integral por segmento
SEGMENTO

ATIVIDADE

Educação Infantil
(Maternal II e III
1º e 2º períodos)

Artes, Musicalização Infantil, Horta na Escola, Informática, Boas Maneiras, Higiene
Bucal, Alimentação, Incentivo à Leitura. Banho (maternal II, III e 1º período), almoço
(opcional), sono/ descanso/ brincadeiras, tarefa (1º e 2º períodos), esporte (Natação)
e atividades diversificadas.

Ensino
Fundamental I
(1º ao 5º anos)

Informática (3°, 4º e 5º anos), Formação de Valores, Hábitos de Estudo, Visitas de
campo, Horta na Escola, jogos e oficinas. Almoço (opcional), descanso/ brincadeiras,
tarefa, esporte (Natação), atividades diversificadas, orientação de estudo e inglês.

Ensino
Fundamental II
(6º ao 9º anos)

Hábitos de Estudo, Formação de Valores, Visitas de campo, aulas com professores
especialistas. Almoço (opcional), descanso/brincadeiras, tarefa, atividades diversificadas, orientação de estudo e inglês.
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PROJETOS DE DESTAQUE EM 2017 DO CSFX INTEGRAL
Horta na Escola

Plantar e cuidar de frutas, hortaliças e legumes fazem parte das atividades continuadas dos
alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, do CSFX Integral. Os pequenos
têm a chance de levar os alimentos colhidos para serem degustados em casa. O projeto também
oferece espaço de aprendizado para estudantes de outras séries, durante visita orientada por
professores de Ciências e Biologia. Entre os objetivos da atividade está despertar nas crianças
o conhecimento sobre produção de alimentos, construção da noção de equilíbrio ambiental e
alimentação saudável.

Projeto Música
O projeto Música estimula na criança a
inteligência musical, importante forma de
memorização e aprendizado. Destinadas aos
alunos do Ensino Fundamental I, as aulas de
musicalização são ministradas por dois educadores especializados em transmitir princípios básicos da teoria musical e colocar em
prática experimentações com sons, ritmos e
instrumentos.
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Escola de Esportes
Projeto do CSFX que estimula crianças e adolescentes ao bem-estar físico, e pensado no sentido de
proporcionar aos alunos espaço e momento oportuno para o entretenimento e para o estímulo aos
movimentos corporais, a Escola de Esportes CSFX
dispõe de estrutura adequada e professores especializados no atendimento de estudantes interessados na prática esportiva em algumas modalidades.
Sob a orientação de profissionais, os alunos recebem, extraturno, embasamento teórico e aprimoram suas habilidades nas cinco modalidades que
compõem o projeto: judô, balé, jazz, futsal e futebol
society. Divididos por faixa etária, eles participam
de festivais, torneios esportivos e outras disputas.
A proposta do Escola de Esportes é desenvolver as
capacidades de concentração, o espírito de coletividade, além de cuidar da saúde e do bem-estar
dos estudantes.

Campeonato esportivo
Disciplina, técnica e competitividade. Estes são alguns dos resultados conquistados quando o aluno
participa de um campeonato esportivo. Em 2017, o CSFX organizou, ao longo do ano, uma saudável
competição que movimentou atletas e torcidas de todas as turmas do Ensino Médio. A grande final,
realizada em dezembro, coroou com êxito o encerramento do campeonato.
Uma das novidades foram as equipes de cheerleaders, as torcidas uniformizadas que abriam os jogos.
Entre as modalidades disputadas estavam handebol, futsal e tênis de mesa. O campeonato foi estendido para a participação de equipes formadas por colaboradores. Além do campeonato, o CSFX contou
com seus alunos abrilhantando outros eventos, como apresentação de balé, festival de judô e festival
de natação.

Escola de Línguas
Um segmento do CSFX que também tem registrado crescimento é a Escola de Línguas. As aulas de
língua inglesa do projeto trabalham a audição, escrita, leitura e compreensão oral, para o aprendizado do
idioma. O método de ensino é focado na expressão oral, tendo em sua estrutura a gramática e o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada alunos.

135 alunos

2016

2017

160 alunos
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EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE
Inserido na matriz curricular, o projeto Educação em Segurança e Saúde promove o aprendizado sobre noções de
prevenção e segurança. Ao voltar o olhar dos estudantes sobre estar atento ao seu redor, não somente na escola,
mas em todos os ambientes e situações que vivenciam, o CSFX contribui para com a valorização da vida.
Em 2017, seguindo o planejamento de expansão, o Projeto Educação em Segurança e Saúde passou a contemplar
as turmas do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Ainda em 2017, o Colégio,
em parceria com a Usisaúde, incluiu a participação dos estudantes nos programas de promoção da saúde, como o
Projeto Superar Infantil e Projeto Equilibrar.
Já estamos colhendo os frutos do trabalho. Isto demonstra que educar, tendo em vista a segurança e a saúde, dá
resultados. Em 2016 tivemos 710 registros de acidentes/incidentes na escola e, em 2017, 288 , o que evidencia uma
redução de 59,4% .

Taxa de eventos na escola - Acidentes/Incidentes internos
08
7,2%
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4,50%
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0

4,79%

4,1%

4,60%

2,67%

2,48%

2,89%

1,72%
1,88%

1,71%

Janeiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

1,21%
0,84%

0,42%
Fevereiro

1,22%

1,52%

1,0%

1,14%

0,93%

1,69%

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

% de acidente/incidentes - Resultado acumulado: 2016: 3,10% - 2017: 1,36%

Uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipinha) Infantil foi criada no CSFX, para atuar
como multiplicadora das práticas seguras. Como soldadinhos a postos para cuidar da segurança dos
colegas e colaboradores da escola, os alunos observavam os locais e as atitudes inseguras e partiam
para ação, comunicando à Coordenação sobre os locais inseguros, além de conscientizar colegas e
colaboradores sobre os atos praticados de forma inadequada, como subir ou descer escadas sem o uso
do corrimão, utilizar escadas sem o apoio de uma segunda pessoa, dentre outros.
São os verdadeiros escudeiros da segurança.
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0,37%
0,24%

ATUAÇÃO DOS ALUNOS NAS OLIMPÍADAS
DO CONHECIMENTO
Conquistar ouro, prata ou bronze significa um importante
motivo para celebrar, mas não é único. Todo o esforço e
aprendizado representam um grande passo para os jovens
do Ensino Fundamental II e Ensino Médio participantes das
Olimpíadas do Conhecimento e da Mostra de Foguetes.
Como forma de apostar no talento de seus alunos e aperfeiçoar o processo de ensino, o CSFX intensificou, ao longo de
2017, a preparação para os eventos. Desta forma, o Colégio
conseguiu ampliar a participação dos estudantes nas Olimpíadas e cresceu nos resultados.

NÚMERO DE MEDALHAS QUE LEVOU O CSFX AO PÓDIO DO CONHECIMENTO
EM NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL

Olimpíada Nacional em História do Brasil
(ONHB)

Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

Olimpíada Brasileira de Física (OBF)

Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas
Públicas (OBMEP)

• 37 alunos participantes da 1ª fase
• 8 alunos classificados para a fase Estadual
• Equipe Death Shot (2º Ano do Ensino Médio) em 4º
lugar no Estado

• Participação de 3 alunos
• Premiação: Medalha de Ouro (Única equipe
Ouro de Minas Gerais)
• Participação de 97 alunos na 1ª fase
• 29 alunos classificados para 2ª fase (com a
participação de 23)

11ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)

• 236 alunos inscritos na 1ª fase
• 20 alunos classificados para a 2ª fase

• A equipe, composta por 3 alunos e um professor coordenador, participou de três fases (duas
online e uma presencial)
• Medalha de Ouro

Olimpíada Mineira de Matemática (OMM)
• 2 Medalhas de Bronze

Olimpiáda Mineira de Química (OMQ)
• 1 Medalha de Bronze

Olimpíada Brasileira de Astronomia
e Astronáutica (OBA)
•
•
•
•
•

Participação de 135 alunos inscritos
75 medalhistas
17 Medalhas de Ouro
39 Medalhas de Prata
16 Medalhas de Bronze

Olimpíada Poliedro / Nacional

As medalhas na Olimpíada Nacional de
História valeram, aos professores e alunos
participantes, uma Menção Honrosa da
Câmara de Ipatinga. O título, entregue ao
final de novembro, foi recebido com muito
entusiasmo pelo CSFX.

• 7 alunos classificados para a 2ª fase
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JOVENS LÍDERES DO BEM

RESULTADOS DO ENEM

Exercitar nos alunos a capacidade de olhar para o
próximo e incentivar a prática da solidariedade. Estes são os objetivos do CSFX, ao desenvolver o projeto Jovens Líderes do Bem com alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental e primeiros anos do Ensino
Médio. Ao trabalhar a perspectiva do engajamento
social, a iniciativa representa uma importante ação
de cidadania.

Em 2017, os dados do Enem não foram divulgados
nos mesmos moldes dos anos anteriores. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) optou pelo não rankeamento
das instituições de ensino no ato da divulgação dos
resultados, causando impacto significativo na condução das análises das escolas, que tiveram acesso
apenas aos próprios resultados.

Ao longo de todo o ano, o Jovens Líderes do Bem
reúne os estudantes em diferentes atividades, culminando em um grande evento. Em 2017, os alunos,
divididos em cinco equipes por turma, escolheram
uma pessoa da comunidade - que lidera algum
projeto social voltado para o bem da coletividade –
para homenagear. Dentre os trabalhos repassados
aos grupos, uma das metas era apresentar para as
turmas a história do líder escolhido e a atuação nas
causas sociais.

O CSFX baseou-se em pesquisas próprias e naquelas divulgadas no Portal do Poliedro para as unidades parceiras, a fim de realizar o estudo dos dados.
O resultado geral alcançado em 2016/17 foi 653,9
pontos, apresentando melhoria na média final, se
comparado ao ano anterior, elevando o resultado
em 0,98 pontos. As áreas de Linguagens e Natureza
alavancaram a melhoria.

Os alunos também organizaram uma
ação do bem nas áreas internas do CSFX
e apadrinharam entidades beneficentes
do Vale do Aço. As instituições escolhidas
foram:
• Asilo Paulo de Tarso;
• Lar Divina Providência da Sociedade
São Vicente de Paula;
• Creche Educandário Família Nazaré;
• Oncologia Pediátrica do HMC e Grupo
Se Toque;
• Casa da Esperança.

ENEM 1500
Para potencializar o bom desempenho dos alunos
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o CSFX
coloca à disposição uma equipe qualificada frente
a um treinamento intensivo. Trata-se do Enem 1500,
um curso preparatório para alunos do 3º ano do
Ensino Médio e também para alunos da comunidade. Realizado de agosto a outubro, o treinamento
envolve professores capacitados, uma apostila
como conteúdo de provas anteriores ao Exame e a
resolução de 1500 questões no formato Enem.
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Aprovações

(considerando os 135 alunos
matriculados no Ensino
Médio)
D130 aprovações em
vestibulares
D88 aprovações em
universidades públicas
(Enem)
D67,7% de aprovação em
escolas públicas

CSFX TÉCNICO
Com foco no mercado de trabalho, os cursos
técnicos do CSFX preparam os alunos para serem
profissionais com domínio técnico e atuarem com
ética e compromisso. Nas dependências da Unidade II do Colégio São Francisco Xavier, no Horto, os
estudantes encontram laboratórios equipados e
um time competente de professores, possibilitando
o conhecimento por meio da relação entre teoria e
prática.
Em 2017, o CSFX Técnico cumpriu toda a sua capacidade produtiva nos dois turnos de funcionamento (vespertino e noturno). O resultado é fruto
da credibilidade que o segmento conquistou na
comunidade, comprovada pela efetiva inserção
dos alunos no mercado de trabalho. Aliado a isso, o
CSFX investe na divulgação dos processos seletivos
para captar novos alunos.

Cursos oferecidos
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico em Administração
Técnico em Estética
Técnico em Edificações
Técnico em Enfermagem
Técnico em Mecânica
Técnico em Informática
Técnico em Análises Clínicas
Técnico em Segurança do Trabalho

AÇÕES SOCIAIS DO CSFX TÉCNICO
Seminário Interdisciplinar Social
Uma das novidades de 2017 nos cursos do CSFX
Técnico foi a inserção de projetos sociais no currículo escolar. A iniciativa envolve alunos das turmas de Módulo III em atividades que promovem a
melhoria da qualidade de vida da comunidade por
meio do Seminário Interdisciplinar Social. Nesse
processo, os estudantes aplicam o conhecimento
teórico em uma ação que permite o aprendizado e,
ao mesmo tempo, leva mais dignidade para outras
pessoas e entidades.
Entre os exemplos de trabalhos realizados estão as
melhorias em infraestrutura, proposta pelo curso de
Edificações, a oferta de serviços de saúde promovidos pelo curso de Enfermagem e o desenvolvimento de software, pelos alunos do curso de Informática, para cadastro dos internos de uma entidade.

Entidades contempladas
• União de Defesa da Comunidade do Bom Jardim
• Obra Unida Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam
• Centro de Assistência Social e Educacional João
Matias de Oliveira e Célia
• Asilo Ação Evangélica
• Ação Evang. de Amparo aos Necessitados de Ipatinga
• Cidade dos Meninos
• Entidade Lar Divina Providência
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projeto Cristão Luz e Vida
Creche Peniel
Lar dos Idosos de Coronel Fabriciano
Educandário Família de Nazaré (Efan)
Instituto de Acolhimento Atalaia
Lar de Idosos Ação Evangélica
Escola Estadual Engenheiro Amaro Lanari Júnior
Lar dos Idosos Paulo de Tarso
Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga
Igreja Católica do bairro Novo Cruzeiro - Comunidade Senhor dos Passos
Casa da Esperança
Projeto Nova Vida
Entidade “SOS Família”
Apae de Coronel Fabriciano
Associação Centro de Convivência da Família
Instituição Casa de Acolhimento de Parusia
Escola Estadual João Paulo II
Loucos Por Você

Mais ação social
Os alunos do CSFX Técnico participam de eventos
no Vale do Aço, oferecendo serviços de saúde e beleza, gratuitamente, à comunidade. Os estudantes
prestam orientações para prevenção de doenças
e promoção da qualidade de vida à população e
também aos colaboradores da FSFX, como aconteceu durante ações em comemoração ao Ano do
Colaborador.
Tais iniciativas envolvem os cursos de Análises Clínicas, Enfermagem e Estética. Os serviços incluem
aferição de pressão, teste de glicemia capilar, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), depilação,
massagem, higienização facial, design de sobrancelhas, entre outros. Os locais e eventos contemplados foram: Corrida Viva + Ipatinga, ação social
no Shopping do Vale do Aço, Escolas Públicas de
Ipatinga, Prefeitura Municipal de Ipatinga (Unidade
Básica de Saúde Canaã e Panorama), Expô Usipa,
Expô Inox, Consul, Dia da Mulher e Lagoa Silvana.

Estima-se que 17 mil pessoas foram
atendidas pelas ações, nos eventos com a
participação do CSFX Técnico, contando
com a atuação de 100 alunos.
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Parceria PUC Minas
Credenciado como pólo da PUC Minas para cursos
na modalidade de Ensino a Distância (EaD), o CSFX
continuou, em 2017, a oferecer cursos de graduação,
reforçando sua posição de modelo de excelência
em educação: foram atendidos 196 alunos de Administração e Ciências Contábeis.
Com o módulo presencial, que compreende a
pós-graduação, o CSFX atendeu 251 alunos matriculados em cursos como Engenharia de Estruturas,
Gestão de Negócios, Gestão Tributária e Fiscal, Engenharia e Gestão da Qualidade, e Gerenciamento
de Projetos.

DESATANDO NÓS E FAZENDO LAÇOS
O Projeto Desatando Nós e Fazendo Laços vai ao
encontro da Proposta Pedagógica do Colégio São
Francisco Xavier e está pautado na concepção
filosófica, epistemológica e educacional do homem como ser social, e tem como missão promover a formação do ser humano e a construção da
cidadania, de acordo com os princípios éticos da
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e
do respeito ao bem comum; os princípios políticos
dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática; os
princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, e da diversidade de manifestações artísticas e
culturais; princípios humanos e cristãos-franciscanos, pautados pela paz, pela ética, pela moral e pela
solidariedade.
Desta forma, a consciência sobre o papel de cada
um na sociedade, os valores éticos e a formação de
princípios fazem parte do conteúdo dos debates
e palestras do projeto Desatando Nós e Fazendo
Laços. Por meio de encontros, ao longo do ano, o
CSFX reúne colaboradores e familiares dos alunos e
propõe palestras sobre temas de interesse público.
Os assuntos abordados em 2017 foram: Avanços da
neurociência nos processos de aprendizagem e a
Qualidade do tempo dos pais com seus filhos.

PLANEJAMENTO DA REVISTA NOVA ESCOLA
Uma das professoras do Colégio São Francisco Xavier foi escolhida, entre 13 mil inscritos, para elaborar planejamentos de Matemática da Revista Nova Escola. A professora Kézia Souza está entre os 150 professores que
compõem o Time de Autores da publicação em nível nacional. O conteúdo é destinado para alunos de 1º ao 9º
ano do Ensino Fundamental e reúne educadores de todo o Brasil.

CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES
Visando ao aprimoramento técnico, ao crescimento pessoal e à valorização de sua equipe, o CSFX conta com
um programa permanente de Formação Continuada. Paralelo a isso, desenvolve treinamentos extras e outras
formas de interação dos colaboradores e direção. Desta forma, o grupo segue pronto para superar desafios,
alcançar bons resultados e aperfeiçoar suas atribuições para o ato de educar.

VIVÊNCIA RURAL – OUTEIROS DE MINAS
Evento anual, o treinamento chegou à 3ª edição, contemplando colaboradores da Coordenação
Administrativa do CSFX. Nos anos anteriores, a atividade foi destinada às equipes de Gestão e dos
professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Durante um sábado, o grupo supera limites na caminhada ecológica na área rural de Ipatinga e ainda
participa de palestra motivacional. O treinamento leva a equipe para o contato com a natureza, em
um percurso de 4 km, por uma trilha com desafios naturais, até uma cachoeira. A ideia é trabalhar, sob
a perspectiva da coletividade, valores como união, autoestima, integração, motivação e descontração.
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DANDO EXEMPLO EM SUSTENTABILIDADE
G4-13 | G4-EN3 | G4-EN6 | G4-EN7

Painéis fotovoltaicos
Em 2017, o CSFX passou a contar com sistema de geração de energia limpa e renovável. Ao todo, 192
painéis fotovoltaicos foram instalados para abastecer o Colégio com energia solar. O CSFX foi a primeira
unidade de negócio da Fundação a receber o sistema capaz de produzir energia de forma sustentável e
contribuir com a redução de custos para a instituição.

Capacidade dos painéis no CSFX:
7.170 kwh de energia gerada por mês
Co² evitado: 170 toneladas
Equivalente a 28 árvores plantadas
Ações para redução de gastos
Seguindo as diretrizes de sustentabilidade da Fundação, o Colégio investiu em iniciativas para redução de
custos e, ao mesmo tempo, economizar os recursos naturais. Um dos trabalhos realizados é a substituição
das lâmpadas fluorescentes por LED, intervenção que está sendo executada por etapas. Outra medida foi a
construção de um armazenamento de água no nível da rua, para aumentar a pressão da água fornecida pela
Copasa, garantindo o abastecimento ao CSFX.

Acessibilidade
Otimizando seu espaço físico para promover a acessibilidade, o Colégio São Francisco Xavier construiu rampas
para acesso às salas de aula e à quadra coberta do Ensino Fundamental I. O acesso ao refeitório dos colaboradores recebeu melhorias, com a reforma e nivelamento do piso. No CSFX Técnico, a área de atendimento da
secretaria ganhou um balcão de atendimento e cadeiras para os clientes.
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QUADRA COBERTA E ILUMINADA
A construção da quadra coberta da Ala C garantiu às crianças do Ensino Fundamental I um local
exclusivo para realização das atividades esportivas
e coletivas. Antes, esses alunos dividiam a programação com as turmas do Ensino Fundamental II e
Ensino Médio. Com a nova quadra, os estudantes
possuem mais opções de local para realizar atividades esportivas e de psicomotricidade. Por ser um
espaço iluminado, o local ainda permite atividades
noturnas.

BANCO DE DADOS DO
AVALIAR+

2016

Banco de questões

+de 5.000 +de 9.500

Provas online no sistema

742

Impressões economizadas 155.820

2017

1.040
218.400

Benefícios do sistema

SISTEMA AVALIAR+

Para os usuários, o sistema oferece ainda benefícios, como comodidade, flexibilidade e, principalmente, economia de tempo, pois proporciona
grandes avanços no Processo de Gestão Pedagógica, além dos benefícios financeiros.

O que é o Avaliar?

Benefícios para o processo pedagógico:

Um programa que gerencia o processo completo de
aplicação de provas regulares presenciais ou online
no Colégio São Francisco Xavier, ou em qualquer
outra instituição. É uma solução para incremento
do Sistema de Avaliações e gestão do processo de
ensino e aprendizagem, passando pela criação, diagramação, parametrização, aplicação, correção das
provas e geração de informações relevantes para
o acompanhamento da evolução e das lacunas de
aprendizagens apresentadas pelos alunos. Com
o Avaliar+ é possível garantir um padrão de qualidade na avaliação dos alunos, gerando economia
de logística, aumento da segurança e garantindo
resultados instantâneos para os alunos, família
e escola, promovendo o dinamismo do processo
de avaliação da aprendizagem por meio de dados
que facilitam o monitoramento dos resultados, por
meio das devolutivas pedagógicas que os relatórios
oferecem.
O sistema Avaliar+ é uma ferramenta criada e implantada no CSFX desde 2015, totalmente customizada de acordo com as necessidades da instituição.
Desenvolvido em linguagem de programação voltada para web, o sistema possui recursos para criar
uma avaliação e disponibilizá-la online, com correção por meio de marcadores usados pelo professor,
ou corrigir uma prova impressa através da leitura do
cartão resposta ou online.
A ferramenta tecnológica reúne mais de 9.500
questões e permite ao professor elaborar simulados, levando em consideração o enfoque da turma.

• Devolutiva pedagógica por meio de análise de
desempenho dos alunos nas avaliações, através
dos relatórios de desempenho emitidos pelo
sistema.
• Relatórios que permitem ensino adaptativo/personalizado.
• Acesso ao banco com grande variedade de
questões.
• Geração de provas personalizadas nos modelos
estáticos e dinâmicos.
• Randomização de alternativas de questões.
• Interface para correção de provas discursivas.
• Exportação automática das notas dos simulados
para o sistema acadêmico, evitando a digitação
manual pelo professor, reduzindo risco de erro.
• Correção automática das avaliações, economizando tempo e dando agilidade na tomada de
decisões acerca dos resultados.
• Rapidez na entrega de resultados.
• Questões diferenciadas e de alta qualidade, possibilitando inserir imagens coloridas, com animações, vídeos e links acerca do conteúdo avaliado.
• Exibição automática da nota e do gabarito, ao
finalizar a avaliação pelo aluno.
• A avaliação online pode ser realizada na escola,
ou em casa pelo aluno, de acordo com a necessidade do professor.
• Benefícios financeiros.
• Redução de custos, devido à economia na impressão e mão de obra.
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Avaliar+ nos processos seletivos

COLETA SELETIVA CSFX

Em 2016, o Avaliar+ foi o instrumento utilizado pelo
Colégio no processo seletivo do Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira. Com o know-how da
equipe do CSFX, a Fundação não precisou contratar
um instituto externo. Os profissionais do Colégio
elaboraram, aplicaram e corrigiram mais de 9.000
provas.

Implantado em 2015, o projeto de Coleta Seletiva
CSFX demonstra o compromisso da instituição em
colocar em prática ações de resultado contra um
sério problema ambiental. Se o número de resíduos
destinados aos aterros tem aumentado nos últimos
anos, nada melhor que agir para mudar essa realidade e, ainda, promover nas crianças e adolescentes uma reflexão sobre o meio ambiente.

A experiência exitosa se repetiu em 2017. O Avaliar+
atendeu à demanda da FSFX para o processo seletivo do Hospital Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e
Silva. Foram corrigidas 526 provas. O sistema garante segurança no armazenamento das informações
e rapidez na entrega dos resultados.
Cada vez mais, caminhamos para o entendimento de que uma base de informações qualificada
é fundamental para a adequada gestão de qualquer processo. O uso de dados confiáveis vem ao
encontro da necessidade de realizar análises e
avaliações objetivas e bem fundamentadas sobre
o desempenho de nossos alunos. Cada vez mais,
somos desafiados a buscar dados estatísticos para
a obtenção de informações essenciais que auxiliem
as nossas análises de resultados, buscando substituir a tomada de decisão com base em percepção,
pela tomada de decisão fundamentada em dados.
Desta forma, os dados confiáveis do sistema
Avaliar+ nos permitem avançar na gestão dos resultados, aliando rapidez e segurança, em busca de
resolutividade pedagógica.
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O projeto vem diminuindo o volume de materiais
que seriam descartados nos aterros ou lixões. Outro
ponto positivo é que a iniciativa tem contribuído com a geração de renda para integrantes da
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
do Vale do Aço (Amavale). Com ganhos para o meio
ambiente e para a sociedade em geral, o projeto de
Coleta Seletiva CSFX se consolidou com uma ação
que traduz uma real preocupação em garantir um
futuro sustentável para as novas gerações.

De 2014 a 2017, o volume anual de resíduos do CSFX reduziu de 41 para 31 toneladas. Houve, ainda, economia de R$ 4.500
com serviços para destinação de resíduos e aluguel de caçamba de entulho.

RESULTADOS DA COLETA SELETIVA CSFX*
A reciclagem evita que recursos naturais sejam gastos para produção de novos materiais, tendo impacto na
preservação ambiental.
110 árvores preservadas

Economia de 80kg de carvão mineral

Economia de 14 kwh de energia

Economia de 10kg de cal

Economia de 392 mil litros de água

Evitou a emissão de 17 toneladas de CO2

Economia de 600 kg de minério de ferro
*Dados levantados a partir de informações do site Pensando Verde e FAO-ONU.

Total de resíduos gerados
G4-EN7
O total de resíduos destinados ao aterro sanitário vem reduzindo desde a implantação da Coleta Seletiva,
comprovando a efetividade do projeto desenvolvido no Colégio.
DESTINAÇÃO

2015
Quantidade

Aterro
sanitário

38,13 t

Entulhos de
obras

62 caçambas

Total

2016
Valor

Quantidade

R$ 14.332,35 33,09 t
R$ 7.440,00 43 caçambas
R$ 21.772,35

2017
Valor

Quantidade

R$ 13.890,69 29,33 t
R$ 5.160,00 33 caçambas
R$ 19.050,69

Valor
R$ 12.817,56
R$ 4.620,00
R$ 17.437,56

AVALIAÇÃO 360º
A Avaliação 360° permeiou as funções do CSFX, envolvendo todos os colaboradores da escola e teve por
objetivos:
Subsidiar as políticas de Gestão com Pessoas, a gestão por competências, o desenvolvimento dos colaboradores e das lideranças, auxiliar as mudanças organizacionais a partir da avaliação do desempenho dos colaboradores, incentivar mudanças de comportamentos dos colaboradores a partir de feedbacks de seus pares,
superiores, subornadinados, dotar o colaborador de um esquema de acompanhamento e aconselhamento,
onde ele terá a oportunidade de conhecer seus pontos fortes e fracos, reforçando seu bom desempenho e
procurando corrigir suas deficiências, elaborar planos de ação para os colaboradores e setores que apresentam desempenho insatisfatório, estabelecer metas e novas conquistas com base nos objetivos organizacionais, valorizar o desenvolvimento do capital humano dentro do contexto característico da educação.
Em 2017, participaram da avaliação 1.148 alunos e 462 pais. Para uma meta de 93,5% de satisfação, obtivemos
um índice de 92,83%.
Os itens que tiveram perda de satisfação estão diretamente relacionados à Infraestrutura e/ou Recursos
pedagógicos, o que nos desafia a um investimento na área e nos confirma a ideia de que a área fim do CSFX
está atendendo às expectativas dos nossos alunos e familiares. A partir dos resultados obtidos, são elaborados planos de ação de melhoria.
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Vita Soluções em Saúde Ocupacional

Uma nova marca
para traduzir anos
de história

G4-13

O ano de 2017 foi um ano de desafios, crescimento
e possibilidades para a unidade de negócio da FSFX
dedicada aos serviços de Segurança do Trabalho,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Para fortalecer
sua atuação e se firmar diante de novas oportunidades, a Fundação intuiu que faltava a esse serviço
uma identidade, uma marca própria. Um nome que
representasse a sua competência em colocar a vida
no centro de todas as ações. Assim, nasceu a marca
Vita Soluções em Saúde Ocupacional, que utiliza a
palavra em italiano (que significa vida), associada ao
logotipo com o símbolo do eletrocardio (representando os sinais vitais).
Essa iniciativa vem para tornar ainda mais forte o
trabalho que a Unidade realiza há anos e que conta
com toda a expertise da FSFX em saúde ocupacional, qualidade de vida, segurança e sustentabilidade.
A Vita se especializou em oferecer aos colaboradores
da Fundação, do Grupo Usiminas e outras empresas,
ao longo de cinco estados brasileiros, iniciativas de
prevenção de acidentes, treinamentos, monitoramento de riscos, cuidados em saúde ocupacional,
entre outros serviços.
Em 2017, mesmo com um cenário de instabilidade
financeira, a Unidade manteve seu crescimento
interno no Vale do Aço e abriu novas possibilidades,
graças ao nome forte da FSFX, que agrega valor ao
serviço e atrai o interesse de empresas de várias
partes do país. A Vita tem experiência e qualidade,
além de muita disposição e empenho, para desbravar fronteiras e ganhar novos mercados.

Exames ocupacionais
Documentação Legal
Higiene Ocupacional
Centro de Treinamento
Segurança do Trabalho
Atendimento pré-hospitalar
Sesmt Único
Ergonomia
Bombeiro Civil

Vita fechou 2017 com mais de
114 mil vidas sob sua gestão.
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Crescimento do número de vidas
114.448
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Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

LANÇAMENTO DA NOVA MARCA
Após nomear sua unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente como Vita,
a FSFX apresentou a marca à sociedade durante a Expo Usipa, em Ipatinga, e a Expo Inox, em Timóteo,
eventos de grande porte realizados no Vale do Aço. A marca também foi aplicada no portfólio impresso
da Unidade. Para 2018, a meta é fortalecer ainda mais a marca, por meio de uma campanha institucional.

NOVOS CONTRATOS
O trabalho de captação de novos contratos trouxe resultados em 2017. Além
de buscar por grandes empresas no Brasil, a Unidade fortaleceu o trabalho na
região e alcançou mais clientes no Vale do Aço. Com o crescimento, a Vita ampliou sua abrangência, por exemplo, para Ouro Branco (MG) e Cajati (SP), com
contrato com a Gerdau e Vale Fertilizantes, respectivamente. Também houve a
parceria com uma entidade de saúde ocupacional do Vale do Aço, permitindo
a inclusão de 5.200 vidas de 627 empresas da região sob a gestão da Vita.

A Vita atingiu a
meta de crescer
dez mil vidas por
ano, em 2017, com
mais de 12.000
vidas

Contratos mais relevantes que contribuíram para o crescimento em 2017
CONTRATO

NÚMERO DE VIDAS

Sindcomércio

5.200

Gerdau Mineração

600

Univale Transportes

550

Unileste

450

Construtora Souza Reis

350

Grupo Fibonacci

200

Shopping do Vale

90

MEIC Engenharia

70
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SISTEMA NEXO

CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Para realizar a gestão dos processos relacionados às áreas de saúde ocupacional, segurança do
trabalho e meio ambiente, a Vita utiliza o sistema
Nexo Gestão Integrada. O software, que oferece
uma solução completa e especializada em medicina e segurança do trabalho, foi adquirido pela FSFX
para atender os clientes da Vita em todas as suas
regiões de atuação.

A Vita, ao longo de 2017, atendeu a uma média
de mil pessoas por mês, com exames extras de
saúde ocupacional. A demanda vem dos contratos
temporários que surgem, em razão de empresas
contratadas para a Usiminas.

Entre os benefícios observados com a aquisição do
Nexo Gestão Integrada, destacam-se a sistematização e padronização dos processos de segurança
e medicina ocupacional dos clientes. Através de
relatórios e ferramentas para análise de dados e tomadas de decisão, observou-se uma melhor gestão
dos produtos e serviços oferecidos pela Vita.

Os empregadores estão obrigados a cumprir com o
E-Social, programa do Governo Federal que determina às empresas a unificação dos dados de seus
empregados, incluindo as informações de Saúde
Ocupacional, Segurança do Trabalho e Recursos
Humanos. O módulo já foi implantado pela Vita
e, com a substituição do sistema SD 2000 para o
Nexo, a Fundação conseguiu sistematizar o serviço
do E-Social, garantindo no portfólio mais um serviço que pode ser comercializado no mercado.
Com o sistema Nexo, a Vita conta com uma plataforma preparada para o E-Social, criada a partir
da parametrização das informações, incluindo o
levantamento ergonômico dos empregados. A Vita
se preparou para a obrigatoriedade do E-Social há
dois anos.
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Para garantir o atendimento com agilidade, mobiliza as equipes da Fundação, organiza salas, convoca médicos e cumpre a agenda de atendimento
dentro de três a cinco dias. O serviço é executado
com a reconhecida qualidade, cumprindo todas as
determinações da legislação.

UNIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE
OCUPACIONAL
Com a reestruturação do espaço feita pela Usiminas, para o atendimento da Saúde Ocupacional
dentro da Usina, houve a unificação do serviço para
empregados próprios e terceiros. Desde de dezembro de 2017, os dois públicos são atendidos em um
mesmo local e pela mesma equipe, oferecendo o
mesmo atendimento. Os dois grupos totalizam 12
mil pessoas.

RUMO A MAIS UMA CERTIFICAÇÃO
A Vita Soluções em Saúde Ocupacional está se
preparando para buscar a certificação de qualidade
ISO 9001. A primeira fase foi o diagnóstico feito
pela Assessoria de Desenvolvimento Estratégico
e Qualidade da FSFX. Entre os pontos positivos
elencados estão a estrutura física, o atendimento
da Vita, o know-how da unidade na prestação
de suas atividades e a qualidade das equipes. As
adequações a serem feitas estão relacionadas
à normatização dos procedimentos, revisão dos
processos e definição dos indicadores de qualidade.

OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO
Com a inauguração da Unidade Avançada de Timóteo, a FSFX ampliou para outra cidade do Vale do Aço o
atendimento da Vita. Com a unidade mais próxima das empresas do município, os empregados têm mais
comodidade e facilidade no acesso aos serviços de saúde ocupacional.
Além da Unidade Avançada em Timóteo, a Vita foi contemplada com outras mudanças relacionadas à infraestrutura:
• Início das obras para construção de um consultório, com duas salas de exames complementares e um consultório para instalação da Vita, dentro da Unidade Avançada do Canaã, garantindo ao público da localidade
o acesso mais fácil aos serviços de Saúde Ocupacional.
• Aprovação do projeto de construção de sala de raio-X dentro da sede da Vita (em construção).
• Instalação de painéis fotovoltaicos para uso da energia solar na sede da Vita.

INDICADORES
INDICADOR

UNIDADE
FSFX

Satisfação dos
clientes

Usiminas
Bom Retiro

Pesquisa
intersetorial

Consecução de
periódicos

Segurança do
trabalho
Saúde ocupacional
FSFX
Terceiros

Dias perdidos FSFX

ANO

META

VALOR ALCANÇADO

2016

98%

97,79%

2017

98%

98,66%

2016

98%

97,75%

2017

98%

98,09%

2016

Não havia pesquisa

2017

98%

97,11%

2016

78%

91%

2017

85%

90%

2016

78%

92%

2017

88%

89%

2016

100%

99,96%

2017

100%

100,00%

2016

100%

98,22%

2017

100%

99,50%

2016

100%

3,31%

2017

100%

2,71%

CPT - 0,42

CPT - 1,00

SPT - 1,53

SPT - 1,53

GRAVIDADE - 76

GRAVIDADE - 136

CPT - 0,75

CPT - 0,34

SPT - 1,41

SPT - 0,67

GRAVIDADE - 125

GRAVIDADE - 45

CPT - 0,31

CPT - 0,57

SPT - 4,86

SPT - 5,29

GRAVIDADE - 5

GRAVIDADE - 34

CPT - 0,55

CPT - 0,14

SPT - 4,86

SPT - 7,17

GRAVIDADE - 31

GRAVIDADE - 13

2016
Terceiros
2017
Taxas CPT, SPT e
Gravidade
2016
FSFX
2017
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PARTICIPAÇÃO NO 9º WSSO
A Vita marcou presença na 9° edição do WSSO
- Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional.
O encontro promoveu debates sobre legislação
e possibilitou a troca de conhecimento, sendo
realizado pela Associação Brasileira de Metalurgia,
Materiais e Mineração (ABM Brasil). Representantes
da FSFX e da Vita participaram do evento como
convidados, divulgando a experiência na gestão da
saúde ocupacional, compondo a mesa de abertura
e ministrando palestras.

CONTROLE DO ABSENTEÍSMO

•
•
•
•
•

Direcionamento de ações da Saúde Ocupacional:
Visitas Técnicas nas áreas mais afetadas;
Campanhas de Saúde;
Treinamentos ;
Encaminhamento para os programas de Ergonomia, Psicologia e Qualidade de Vida.

Controle do absenteísmo (relatório
de pré-absenta e absenta)
• Relatório enviado para as gerências, contendo
relação nominal dos colaboradores que apresentaram Licenças Médicas no período de um ano.

O principal intuito da saúde ocupacional é se voltar
para a prevenção de doenças e demais problemáticas que possam se originar no ambiente de trabalho. Seu objetivo está focado na qualidade de vida
do trabalhador, oferecendo para os funcionários
bem-estar, tanto físico quanto emocional, em um
ambiente de trabalho propício. É por meio da Saúde
Ocupacional que os indivíduos podem realizar as
suas atividades no ambiente de trabalho com muito mais tranquilidade, relaxamento e garantia de
bem-estar social.

Programa ergonomia no trabalho

Neste contexto a Saúde Ocupacional da FSFX
desenvolve uma série de ações enquadradas num
processo macro, denominado “Gestão de Licenças
Médicas”, que se desdobra em programas voltados
para a redução do absenteísmo, através da melhora
das condições de trabalho e da qualidade de vida
do colaborador.

Programa Escutar

Programa de trabalho restrito - PTR
• O programa consiste na instrução formalizada
e acordada entre o Colaborador, a Saúde Ocupacional e o Setor de Trabalho, para que este
exerça suas atividades laborais de modo parcial e
compatível com sua restrição.
• Essa medida reduz o número de dias de afastamento,
evitando inclusive encaminhamentos ao INSS.

Controle estatístico do absenteísmo
• Levantamento estatísticos, através de Relatórios
de Licenças Médicas gerados mensalmente.
• Mapeamento dos setores, cargos e nosologias
mais prevalentes.
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• Avaliação de colaboradores com licenças médicas Osteomusculares;
• Encaminhamento para o Projeto Superar;
• Avaliação para indicação de Trabalho Restrito;
• Análise ergonômica prévia para compra de mobiliários;
• Treinamentos específicos de ergonomia;
• Análise ergonômica dos postos de trabalho.

• Acompanhamento das licenças médicas por CID
F (Desequilíbrio Emocional);
• Atendimento Psicológico Individual, por solicitação do colaborador ou de seu gestor;
• Abordagem em grupo, onde os colaboradores
podem expressar as dificuldades em seu ambiente de trabalho, trocar experiências e encontrar alternativas para as dificuldades que incomodam o grupo.

Programa atividade física e
qualidade de vida
• Atividades de alongamento, relaxamento, massagem laboral e dinâmicas em grupo de curta
duração;
• Trabalha a consciência corporal e a reeducação
postural, combatendo o sedentarismo e dores
musculares;
• Desenvolve atividades que auxiliam no relacionamento interpessoal, melhorando a socialização
no ambiente de trabalho.

GESTÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS E AMBIENTAIS

A Fundação realizou diferentes ações para controle de Riscos Ocupacionais e Ambientais em 2017, incluindo
uma Campanha de Segurança com Perfurocortantes. A instituição garantiu a disponibilização de treinamentos
pela coordenação técnica e passou a contar com a participação da gerente de internação e de enfermagem
nas análises de acidentes com perfurocortantes e material biológico.

INCIDENTE

IMPACTO
INSTITUCIONAL*

OCORRÊNCIAS
1º SEM/2016

2º SEM/2016

1º SEM/2017

2º SEM/2017

Acidentes SPT

Maior ocorrência

17

20

27

25

Acidentes CPT

Maior ocorrência

2

2

-

1

Acidente com
perfurocortante

Maior ocorrência

10

9

14

13

Acidente com
material biológico

Maior ocorrência

2

2

2

3

Ocorrência bombeiros Maior ocorrência

64

48

88

55

Princípio de incêndio
na subestação/ Falha
no gerador

-

-

-

1

Relevante

* Impacto Institucional: incidentes cujo grau de risco é classificado como intolerável, incidentes com gravidade
relevante e incidentes de maior ocorrência no período.
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PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES E
COMITÊS
Alinhada ao Código de Conduta da FSFX, a Vita
participa ativamente de comissões e comitês
voltados à promoção das políticas de valorização da vida, prevenção de acidentes, preservação do patrimônio e atenção à saúde.
• Comissão de Segurança à Vida e Ambiente
• Comissão de Gestão de Obras
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa)
• Comissão Gestora Multidisciplinar para Gerenciamento do Plano de Prevenção de Riscos de
Acidentes com Materiais Perfurocortantes
• Comissão de Gerenciamento de Riscos
• Comitê de Radioproteção
• Comissão do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde

SERVIÇOS PARA MAIS QUALIDADE
DE VIDA
O portfólio de serviços oferecidos pela Vita inclui
iniciativas focadas na melhoria da qualidade
de vida dos colaboradores próprios e terceiros.
Entre os projetos desenvolvidos estão as aulas
de ginástica laboral antes das atividades, que
melhora o desempenho dos colaboradores.
Há também o contrato para análises ergonômicas, que é ofertado para Usiminas e outras empresas. O trabalho da Consultoria em Ergonomia
da Vita resulta na melhoria da qualidade de vida
do colaborador, evita afastamentos e melhora a
produtividade.
Já o contrato para testes toxicológicos garante às empresas o cumprimento da Lei Federal
13.103. Os exames são feitos em colaboradores,
por meio de uma equipe que encaminha os resultados para o setor da Saúde Ocupacional.
Os treinamentos de segurança estão incluídos
no portfólio da Vita, como uma de suas ações
de rotina. Eles são sistematicamente realizados,
sempre que alguma nova empresa entra nas
usinas ou na admissão de colaboradores.
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SIPAT 2017
Importante estratégia para conscientizar os colaboradores sobre segurança do trabalho, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat)
da FSFX, realizada há mais de 30 anos, envolveu
cerca de 1.500 pessoas em 2017. A programação
incluiu palestras, blitze educativas, intervenções
artísticas e interação. Por ser o Ano do Colaborador, houve um painel relembrando a história da
Sipat na FSFX e homenageando os profissionais
que atuaram na organização deste evento.

CAMPANHA DE TRÂNSITO
Realizada em parceria com a Usisaúde e Usiminas, a Campanha de Trânsito 2017 desenvolveu-se como parte da Sipat. A programação incluiu
intervenção artística, além de blitz educativa
para distribuição de material informativo nas
portarias do HMC I e II, CSFX Cariru e Horto.

SAFETY DAY
A atividade anual integra a equipe da Vita com
os gestores, técnicos e profissionais de segurança da Usiminas e empresas terceiras, para
um dia de atividades com foco na prevenção
de acidentes. O grupo desenvolve check list de
auditorias, inspeções, realiza abordagens comportamentais e iniciativas de conscientização
sobre as melhores práticas de segurança.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
“Sustentabilidade: a única maneira de garantir
o futuro”. Com este tema, a Vita celebrou, em
junho, a Semana do Meio Ambiente, incentivando o consumo consciente, a reutilização e
reciclagem de materiais e a adoção de bons
hábitos para preservação da natureza. As ações
aconteceram em diversas unidades da Fundação, incluindo inauguração da horta do CSFX,
atividade recreativa sobre PGRSS, distribuição de
mudas ornamentais e sacolas retornáveis.

SIMULADOS DE INCÊNDIOS
Um importante treinamento, o simulado é uma prática adotada pela FSFX para manter os colaboradores sintonizados com o Plano de Resposta à Emergência Contra Incêndios. Além de efetivar uma série
de medidas para identificar e evitar possíveis riscos, como inspeções e ronda 24h, a instituição mantém
em seu calendário permanente os exercícios de evacuação de pessoal no HMC I e II, cumprindo o check
list e todos os procedimentos adequados, sob a coordenação da equipe da Vita. Em 2017, foram realizados dois simulados.

BOMBEIRO CIVIL
A Vita oferece ao mercado o serviço de Bombeiro Civil FSFX, objetivando estabelecer nas empresas a
cultura da prevenção e fazendo as adequações de segurança, incluindo aquelas exigidas por lei. O serviço atua no combate e prevenção de incêndios, sinistros e desastres naturais; na formação de brigadistas; inspeções em equipamentos usados contra incêndios; e atendimentos de urgência e emergência.
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5

Atuação social e compromissos
Pessoas. Este é o foco principal da Fundação ao desenvolver qualquer
uma de suas estratégias. Assim, reafirmando seu compromisso com as
pessoas, a entidade 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.

G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27

Colaboradores
G4-9 | G4-10 | G4-11 | G4-LA1 | G4-LA4
A garantia de mecanismos de valorização dos
colaboradores faz parte das prioridades da Fundação São Francisco Xavier. A instituição investe
em capacitações, benefícios, reconhecimento das
habilidades pessoais, além de oferecer medidas de
promoção da saúde e segurança de toda a equipe.

Força de trabalho por tipo de
emprego e gênero2

Total de empregados por contrato
de trabalho e gênero

Pró labore: 518

CLT: 5.225
Feminino: 4.073

Feminino: 190

Masculino: 1.152

Masculino: 328

Indeterminado: 4.940
Feminino: 3.867

Masculino: 1.073

Determinado: 390
Feminino: 288

Masculino: 102

Total de empregados
por região e gênero1
Belo Horizonte: 52
Feminino: 39

Masculino: 13

5.139 empregados3
efetivos cobertos por acordos
de negociação coletiva.
A FSFX realiza a gestão de
1.033 contratos de prestação
de serviço, sendo que, em sua
maioria, refere-se à pessoa
jurídica.

Ipatinga: 4.333
Feminino: 3.387

Masculino: 946

Baixada Santista: 588
Feminino: 460

Masculino: 128

Itabira: 357

Em 2017, houve um aumento
no quadro de efetivo da
FSFX devido ao crescimento
dos negócios, sem variações
sazonais.
1

Feminino: 269

Masculino: 88
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Considerado efetivo total (incluindo aprendizes,

estagiários, contratos determinados).
2

Excluindo estagiários.

3

Excluindo estagiários e aprendizes.

DIVERSIDADE E DISPERSÃO SALARIAL
G4-LA12

Conselho Administrativo: 5

Coordenador: 4

Gênero
Feminino: 0

Gênero
0%

Masculino: 5

100%

Feminino: 4

100%

Masculino: 0 0%

Faixa etária
Diretoria: 1
Gênero
Feminino: 0

0%

Masculino: 1

100%

Faixa etária

Geração Y: 1

25%

Geração X: 3

75%

Baby Boomers: 0

0%

Gerentes: 31

Geração Y: 0

0%

Geração X: 0

100%

Gênero

Baby Boomers: 1

0%

Feminino: 19

61,29%

Masculino: 12

38,71%

Faixa etária
Grupos minoritários: 1

(PCD's - 1 Gerente, considerando também na relação de gerentes)

Geração Y: 5

16,13%

Geração X: 24

77,42%

Baby Boomers: 2

6,45%

Gênero
Feminino: 0

0%

Masculino: 1

100%
Superintendentes: 8

Faixa etária
Geração Y: 0

0%

Gênero

Geração X: 0

100%

Feminino: 4

Baby Boomers: 1

0%

Faixa etária

Assessores: 6

50%

Masculino: 4

50%

Geração Y: 0

0%

Geração X: 8

100%

Baby Boomers: 0

0%

Gênero
Feminino: 3

50%

Masculino: 3

50%

Faixa etária
Geração Y: 2

33,33%

Geração X: 2

33,33%

Baby Boomers: 2

33,33%

Grupos minoritários (aprendizes e
PCD's)
Aprendizes: 86
Gênero
Feminino: 57 66,28%

Masculino: 29 33,72%

Faixa etária
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Geração Y: 86

100%

Geração X:0

0%

Baby Boomers: 0

0%

PCD (incluindo o gerente): 62

Faixa etária

Gênero

Admissão

Feminino: 38 61,29%

Masculino: 24

38,71%

Faixa etária

1.209

Geração Y: 987

81,64%

Geração X: 220

18,20%

Baby Boomers: 2

0,17%

Geração Y: 31

50%

Geração X: 29

46,77%

Demissão

Baby Boomers: 2

3,23%

Geração Y: 865

74,70%

Geração X: 273

23,58%

Baby Boomers: 20

1,73%

Demais colaboradores: 5.182
Excluindo aprendizes

Efetivo

Gênero
Feminino: 4.060

78,35%

1.158

Masculino: 1.122 21,65%

5.330

Geração Y: 3.356

62,96%

Geração X: 1.902

35,68%

Baby Boomers: 72

1,35%

Faixa etária
Geração Y: 3.239

62,50%

Geração X: 1.873

36,14%

Baby Boomers: 70

1,35%

Total: 5.330
Gênero
Feminino: 4.155

77,95%

Masculino: 1.175 22,05%

Faixa etária
Geração Y: 3.356

62,96%

Geração X: 1.902

35,68%

Baby Boomers: 72

1,35%

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE
COLABORADORES

Por região
Admissão

1.209

Belo Horizonte

13

1,08%

Ipatinga

1.067

88,25%

Itabira

64

5,29%

São Paulo

65

5,38%

Demissão

1.158

Belo Horizonte

12

1,04

Ipatinga

972

83,94%

Itabira

104

8,98

São Paulo

70

6,04

Efetivo

5.330

Belo Horizonte

52

0,98%

Ipatinga

4.333

81,29%

Itabira

357

6,70%

São Paulo

588

11,03%

G4-10
Gênero
Admissão
Feminino: 910

1.209
75,27%

Demissão
Feminino: 879

24,73%

1.158
75,91%

Efetivo
Feminino: 4.155

Masculino: 299

Masculino: 279

24,09%

5.330
77,95%

Masculino: 1.175 22,05%
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TOTAL E TAXA DE ROTATIVIDADE
DE EMPREGADOS
G4-LA1
Percentual de admissões e demissões realizadas
no ano, tendo como base de cálculo o efetivo de
31/12/2017. (sem estagiários, aprendizes e contratos
determinados)

Índice de turnover - FSFX: 1,13%
Índice de turnover - FSFX + HMCC + HC: 1,09%

Por região
Admissão

571

Belo Horizonte

8

1,40%

Ipatinga

480

84,06%

Itabira

36

6,30%

São Paulo

47

8,23%

Demissão

655

Belo Horizonte

7

1,07%

Ipatinga

501

76,49%

Itabira

97

14,81

São Paulo

50

7,63

Admissão Turnover: 571

12,17%

Efetivo

4.693

Demissão Turnover: 655

13,96%

Belo Horizonte

44

0,94%

Ipatinga

3.795

80,87%

Itabira

334

7,12%

São Paulo

520

11,08%

Efetivo Acumulado: 4.693

Gênero
Admissão
Feminino: 458

571
80,21%

Demissão
Feminino: 502

19,79%

655
76,64%

Efetivo
Feminino: 3.763

Masculino: 113

Masculino: 153

23,36%

4.693
80,18%

Masculino: 930

19,82%

Faixa etária
Admissão

571

Geração Y: 452

79,16%

Geração X: 118

20,67%

Baby Boomers: 1

0,18%

Demissão

655

Geração Y: 421

64,27%

Geração X: 215

32,82%

Baby Boomers: 19

2,90%

Efetivo

4.693

Geração Y: 2.886

61,50%

Geração X: 1.738

37,03%

Baby Boomers: 69

1,47%
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES

• 4.462 participações em treinamentos comportamentais turma mista.
• 24 Treinamentos setoriais com técnicas vivenciais, realizados com 676
participações.
• 450 participações em treinamentos nas unidades externas
(Itabira, Belo Horizonte e Baixada Santista).
• 35 palestras biopsicossocial realizadas com 2.219 participações.
• Realização de treinamentos EAD em plataforma online.
• Programa de Desenvolvimento de Supervisores, em parceria
com a faculdade Única.
• Programa de Desenvolvimento de Líderes - Construindo caminhos,
em parceria com a Fundação Dom Cabral.
• Programa de Idiomas - Inglês Corporativo.
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BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO
G4-EC3 | G4-LA2
A Fundação São Francisco Xavier mantém uma política de remuneração baseada nos acordos coletivos e
pesquisas salariais de mercado. A instituição proporciona
diversos benefícios aos seus colaboradores como: Seguro
de vida, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Transporte
Aeromédico, Auxílio Creche, Previdência Privada, Bolsa de
Estudo e Gratificação Assiduidade para horistas.
Por meio do Clube de Vantagens FSFX, também viabiliza
descontos em empresas parceiras nos segmentos de
saúde e bem estar, educação, alimentação e automotivo.
Além da remuneração fixa e demais benefícios, fomenta
a superação das metas estabelecidas e o crescimento
constante da performance dos profissionais por meio do
IPD – Incentivo por Desempenho.

ANÁLISE DE DESEMPENHO E
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA
G4-LA9 | G4-LA11

Horas de treinamentos realizados
pela instituição aos colaboradores.

Total:
33,5 horas per capita
Gênero (horas per capita)
Feminino: 36,1

Masculino: 24

Categoria Funcional (horas per capita)
Liderança: 76,02

Demais colab.: 33

166 Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier

Colaboradores contemplados
no processo de Avaliação de
Desempenho*.

Total: 3.907 avaliações
concluídas (97,7%)
Gênero
Feminino: 3.035

Masculino: 872

Categoria Funcional
Liderança: 49

Demais colab.: 3.858

* Dados referentes às Avaliações de Desempenho concluídas até março
de 2018.
* Colaboradores não contemplados no processo de Avaliação de
Desempenho: estagiários, aprendizes, afastados pelo INSS, admitidos
após o período vigente (30/06/2017).

Em 2017, foi implantado um sistema de avaliação
totalmente novo e dinâmico, em uma plataforma
web desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação da FSFX.
Além disso, o processo sofreu alteração, sendo avaliados também os comportamentos observáveis de
cada competência em uma nova escala de notas.
Principais benefícios:
• Acesso em todas as unidades externas da FSFX;
• Não é necessário acesso à rede para utilizar o
sistema;
• Acesso por colaboradores que não possuem chave de rede;
• Maior proximidade com as tendências de mercado.

SAÚDE E SEGURANÇA
G4-LA5
Do total de colaboradores da FSFX, 3,27% têm representação em comissões voltadas à promoção da saúde e
segurança do trabalho. Entre elas, Comissão de Segurança à Vida e Ambiente, Comissão de Gestão de Obras,
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), Comissão Gestora Multidisciplinar para Gerenciamento
do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, Comissão de Gerenciamento
de Riscos e Comitê de Radioproteção.

Participação de colaboradores nas comissões
COMISSÕES

2016

2017

Cipa

77

97

Comissão de Segurança a Vida e Ambiente

18

16

Comissão Gestão de Obras

5

5

Comissão de Perfurocortantes

10

10

Comissão de Gerenciamento de Riscos

17

17

Comitê de Radioproteção

17

15

Comissão do PGRSS

10

10

Total

154
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RELAÇÕES SINDICAIS
G4-LA4 | G4-LA8
A Fundação São Francisco Xavier mantém Acordo Coletivo de Trabalho com órgão sindical e os prazos de
negociações são definidos pela data base fixada. Para as discussões do acordo coletivo, a FSFX é representada
pelo Grupo de Trabalho da Fundação e pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), ambos compostos por colaboradores da instituição.

Cláusula presente no acordo coletivo que aborda os tópicos de saúde e segurança do
colaborador:
CLÁUSULA 28ª - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - A FUNDAÇÃO continuará a
envidar esforços e a empregar recursos na manutenção de sua política de segurança
e higiene no trabalho e de assistência ao acidentado, tendo como meta principal a
preservação da integridade física e mental dos empregados, sua saúde e o controle
de riscos profissionais. A FUNDAÇÃO fica autorizada a integrar SESMT comum, na
forma da Portaria SIT/DSST 17/07 (Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho/
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho nº 17, de 01 de agosto de 2007).
A FUNDAÇÃO continuará a observar as normas de higiene e segurança em seu
estabelecimento, bem como a fornecer EPI’s a seus empregados, segundo as normas
da Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho.
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TIPOS E TAXAS DE LESÕES, DOENÇAS OCUPACIONAIS, DIAS PERDIDOS
E ABSENTEÍSMO
G4-LA6
A instituição monitora indicadores de frequência ao trabalho, índice de consecução de periódicos, taxa de frequência CPT, taxa de frequência SPT e taxa de gravidade. Os indicadores são relacionados por superintendência. Em 2017,
a FSFX não registrou nenhuma doença ocupacional ou óbito em decorrência de acidente de trabalho.

Tipo de acidentes por gênero
TIPO

MASCULINO

FEMININO

PERCENTUAL

TOTAL

MASCULINO

FEMININO

Proj. Mat. Biológico

0

4

4

0

100%

Perfurocortante

7

19

26

27%

73%

Outros SPT

1

19

20

5%

95%

Entorse/Contusão

0

0

0

0

0%

Outros CPT

0

1

1

0

100%

Trajeto/Moto

5

16

21

24%

76%

Outros trajeto

2

20

22

9%

91%

Variação do número de acidentes
CPT
TRABALHO

SPT
TRABALHO

CPT
TRAJETO

SPT
TRAJETO

2016

4

34

17

14

2017

1

50

24

18

Percentual de variação

75% 

47% 

41% 

29% 
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Ética
G4-SO4
Ações de comunicação e treinamentos em políticas e procedimentos de combate à corrupção realizados para
os colaboradores:
• Comunicado a 100% dos colaboradores contratados sobre o Canal Direto – Ouvidoria.
• Realização de treinamento “Postura e Ética no Trabalho”. Total de 651 participações.
• Capacitação para todos os colaboradores da área de contratos/compras da Gerência de Suprimentos sobre
“Compliance e Lei Anticorrupção” (19 participações).
• Palestra “Segurança da Informação”, com carga horária de duas horas, com 511 participações.

100% dos colaboradores

contratados recebem o Código de Conduta da FSFX.

Manter a entrega do Código de Conduta da FSFX a todos os contratados, bem como informá-los
sobre o Canal Direto – Ouvidoria.

Fornecedores
Relação e engajamento com os fornecedores
G4-12 | G4-HR10
Transparência, ética, diálogo e respeito permeiam o relacionamento da Fundação São Francisco Xavier com
seus fornecedores. Para buscar seus parceiros, a instituição leva em consideração critérios técnicos e legais, o
comprometimento das empresas com valores ambientais e humanos, além da reputação, competência, cumprimento dos quesitos de segurança e boas práticas no mercado.
Entre as medidas desenvolvidas pela Fundação para aprimorar essas parcerias está a Avaliação de Desempenho dos Fornecedores. Por meio desse processo, a FSFX consegue mensurar a qualificação dos parceiros e, ao
mesmo tempo, oferece a eles um feedback sobre os requisitos apurados. Assim, é possível promover melhorias, traçar planos de ação e assegurar que os critérios exigidos sejam respeitados.
A Gerência de Suprimentos e os gestores de cada contrato são os responsáveis pela Avaliação de Desempenho, que tem o suporte de um sistema informatizado para averiguar os dados criteriosamente. A avaliação,
cujo primeiro ciclo foi realizado em 2001, é anual e tem seu resultado enviado por e-mail aos fornecedores. A
empresa que alcança o índice Ótimo tem o nome divulgado no site da FSFX.

60% dos fornecedores

alcançaram conceito Ótimo (notas entre 95% e 100%) em 2017.
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Requisitos avaliados:
> Documentação > Qualidade > Pontualidade > Recursos Humanos
> Administração > Requisito Técnico Específico do Contrato

Volume da cadeia de fornecedores
CICLO 2016
(AVALIAÇÃO EM 2017)

COMISSÕES
Fornecedores de materiais avaliados

1.066

Fornecedores de materiais tratados (críticos ou com mais de 6 entregas/ano)

605

Fornecedores de serviços contratados

922

Fornecedores de serviços avaliados

742

Fornecedores de serviços dispensados de avaliação

180

Comissão de Padronização
A atividade da Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Vigilância Farmacêutica, que auxilia a
Cadeia de Suprimentos da FSFX, foi expandida, em 2017, para o Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira. A
Comissão ajuda no processo de análise técnica para compra dos produtos, fazendo a aprovação ou desaprovação de fabricantes, a inclusão de itens no estoque e o acompanhamento dos registros feitos pela Anvisa.

A Fundação possui norma administrativa
e política de suprimentos que tratam dos
princípios norteadores e procedimentos para
aquisições de produtos e serviços.

Melhorias e ações realizadas em 2017 - G4-13
• Fortalecimento da gestão de fornecedores críticos, cuja documentação é controlada por meio
do sistema, com informação ativa de aviso de vencimentos dos documentos aos gestores dos
contratos ou compradores.
• Inspeção, com registro do código de barras linear ou bidimensional, dos materiais e medicamentos.
• Saída dos materiais e medicamentos por código de barras (melhoria no controle do estoque).
• Acesso ao almoxarifado apenas por Biometria (melhoria na segurança do setor).
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MANUAL DO
FORNECEDOR
Gerência Cadeia de Suprimentos

Manual do Fornecedor
G4-HR10
Orientações essenciais para os fornecedores estão presentes no Manual do Fornecedor, publicação lançada
pela FSFX em 2017. O material padroniza informações sobre a política de relacionamento da instituição com
seus fornecedores. O objetivo é instruir e orientar esse público a respeito dos princípios e valores da FSFX,
destacando a conduta ética nas relações comerciais. O Manual está disponível no site da Fundação, em www.
fsfx.com.br/manual-do-fornecedor.

daUMA
Cadeia
AAmpliação
INOVAÇÃO É
DASde Fornecedores
NOSSAS MAIORES MARCAS.

O ano de 2017 marcou a ampliação da Cadeia de Fornecedores, para atendimento às novas unidades de negócio
da FSFX: a Unidade de Saúde Avançada de Timóteo e o Hospital Luiz Camargo da Fonseca e Silva (Cubatão).
Nos dois casos, são adotados os mesmos procedimentos de relacionamento com os fornecedores, bem como
os processos de aquisição, controle de estoque e planejamento de compra informatizados. Assim como em
toda Fundação, as duas novas unidades também utilizam plataforma de compras eletrônicas especializada.

A Gestão de Fornecedores de Serviços da FSFX foi apontada
como destaque positivo na auditoria internacional da NIAHODias, em 2016 e 2017, destacando a forma clara, objetiva e eficaz na
Avaliação dos Fornecedores.
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Contratação e compromissos (seleção e ética)
G4-EC9 | G4-EN32 | G4-EN33 | G4-HR10
No momento da contratação de fornecedores, a Fundação São Francisco Xavier exige todos os documentos
relativos às obrigações legais e efetua o acompanhamento da validade e atualização de toda documentação.
Por meio de cláusulas contratuais, são estabelecidos critérios relativos a impactos na sociedade. Isso
inclui o cuidado e a atenção que os fornecedores devem ter com as questões ambientais, como descartar
adequadamente líquidos contaminantes, destinar corretamente os resíduos sólidos e recicláveis, incinerar
materiais de forma controlada, evitar a emissão de gazes contaminantes na atmosfera, utilizar materiais e
procedimentos que não agridam o meio ambiente etc.
Além das cláusulas contratuais, a FSFX solicita, no momento da contratação, documentos de Licenças
Ambientais no início da contratação e uma declaração de cumprimento do inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal, que define sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Valores totais (R$) das aquisições da FSFX, considerando todos os estabelecimentos, destacando-se os valores das classes relevantes
2016

2017

DMI

R$ 11.099.126,40

R$ 9.612.078,55

Diagnóstico / CDI

R$ 3.083.992,80

R$ 3.176.532,00

Odontológico

R$ 238.652,40

R$ 189.289,09

Medicamento

R$ 20.919.864,00

R$ 21.529.317,82

Material Hospitalar

R$ 7.584.594,00

R$ 8.392.977,82

Imobilizados (móveis e equipamentos)

R$ 15.664.139,00

R$ 15.133.404,00

Outros

R$ 12.542.560,80

R$ 12.792.357,82

Total Material

R$ 74.265.757,20

R$ 70.825.957,00

Total Serviço

R$ 140.442.045,60

R$ 157.727.740,36

Total Material / Serviço

R$ 214.707.802,80

R$ 228.553.697,00

R$ 7.968.606,43

R$ 23.531.789,00

Compras na praça

A FSFX participa do grupo Garimpando Oportunidades,
programa da Usiminas e Fiemg, que objetiva o aumento
da competitividade regional. A ideia é abrir portas para o
fornecimento local de produtos e serviços.

Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier 173

Clientes
G4-PR1
As ações desenvolvidas pela Saúde Ocupacional da FSFX são voltadas para a promoção da saúde
e prevenção de acidentes, sendo os impactos avaliados em todas as atividades realizadas pela
organização.
O setor de Segurança do Trabalho trabalha com ações permanentes, de modo a prevenir acidentes
e levar mais segurança aos colaboradores, pacientes e visitantes, bem como prevenir impactos
ambientais.
Entre as principais ações desenvolvidas para esse fim e que trazem impactos positivos da satisfação
dos clientes, estão:

Fire Drill
Pequenos simulados de incêndio (na assistência, quatro vezes ao ano; e no administrativo, pelo menos,
uma vez ao ano), com meta de atingir 80% dos colaboradores das unidades do HMC I e II.

Simulados de Incêndio
Realizados nas unidades I e II do HMC, conforme requisitos das Instruções Técnicas 11 e 12 do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Os simulados mantêm os colaboradores alinhados ao Plano de
Emergência, incluindo medidas que devem ser adotadas para a segurança dos pacientes e clientes em casos
de sinistro.
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Inspeções de Segurança e Meio Ambiente
Realizadas conforme cronograma, com o objetivo de identificar perigos à saúde e segurança dos
trabalhadores e ao meio ambiente, visando à promoção de melhorias através da eliminação ou redução
de tais perigos, além da prevenção de impactos ambientais.

5 minutos
Informe de segurança enviado aos gestores que constitui, basicamente, na reserva de um pequeno
espaço de tempo, antes do início das atividades diárias (com duração de 5 a 15 minutos), para a
discussão e instruções básicas de assuntos ligados à segurança no trabalho.

Simulados e treinamentos de produtos perigosos
Realizados em locais com grande armazenamento de produtos químicos perigosos (almoxarifado e laboratório) do HMC I, HMC II, Unidade de Oncologia, Medicina Diagnóstica Ideal e Unidade Avançada do Canaã.

Blitz de Segurança
Ação que aborda assuntos diversos, como segurança, meio ambiente, produtos químicos,
comportamentos e outros.

Elaboração de Análise de Riscos
Documento que ordena as etapas de uma operação, observando os riscos englobados em cada uma delas,
incluindo as atividades fora da rotina normal que envolvem, direta ou indiretamente, o ambiente de trabalho.

Outras iniciativas
Complementando as ações, há ainda os treinamentos de percepção de riscos, treinamentos legais
(Cipa, brigada de incêndio, curso introdutório de segurança, PGRSS); eventos e campanhas educativas
de segurança e meio ambiente; avaliações e monitoramentos ambientais; monitoramento e controle
dos dosímetros; programas legais, e controle de EPIs.
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Para a Fundação São Francisco Xavier, apresentar
ações inovadoras e que ampliam o desenvolvimento dos bons resultados de suas equipes é tarefa
continua. Afinal, todos os colaboradores que atuam
na entidade trazem consigo o compromisso de
contribuir com a produtividade, a satisfação dos
clientes e o bem-estar das equipes. E nas diretrizes
que permeiam as ações de Comunicação esta premissa é ainda mais forte, pois facilita a articulação
entre os profissionais envolvidos e coordena as discussões, viabilizando uma comunicação integrada
de toda a Fundação com seus distintos públicos.
Além de garantir visibilidade a toda e qualquer
ação desenvolvida, como relacionamento com a
imprensa e comunicação interna, e estratégias que
mereçam atenção especial de seus gestores, nos
mais diversos níveis de decisão, pelo potencial de
impactar a imagem da entidade, a comunicação é
parte do processo de gestão e considerada estratégica. Comandada por uma diretriz única, apresenta
valores e conceitos compartilhados por toda a
organização.

Principais canais que integram a
Assessoria de Comunicação da
FSFX aos públicos interessados:
Público em Geral
• Relatório de Sustentabilidade FSFX
• Sites institucionais
• Fanpages Facebook (FSFX, CSFX e Usisaúde)
• YouTube (canal FSFX Play)
• Campanhas de Comunicação
• Revista Bem-Estar
• Notícias no site (www.fsfx.com.br)
• Instagram FSFX (@fsfxoficial)

Colaboradores
• Intranet
• Informe Fundação
• Quadros de aviso
• Comunicação Gestor em Equipe
• Eventos especiais, campanhas internas e
comunicação direta

Programas Corporativos
• Visitas técnicas e institucionais
• Entre a Gente

Poder Público
• Visitas e encontros
• Participação em conferências, fóruns e
debates

Imprensa
• Releases e notas
• Coletivas de imprensa
• Entrevistas presenciais e por audioconferência
• Visita às unidades de negócio
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Em 2017, além das inúmeras campanhas publicitárias que emplacaram bons retornos comerciais
à entidade e dispersão de informação nas ações
internas, desenvolvimento da identidade visual das
unidades inauguradas, revistas, materiais customizados, folders, e-mail marketings, textos e releases
para a imprensa, além de expandir a exibição do
FSFX Play para as novas unidades de serviço, a
Assessoria de Comunicação da FSFX estabeleceu
maior engajamento em suas redes sociais.
Com estratégia focada na interação direta com seu
público e produção de vídeos com base em temas
da área de saúde, educação e qualidade de vida, em
sua página o facebook, a entidade aumentou em
32,4% o percentual de envolvimento dos fãs em
suas publicações, angariando mais 6773 seguidores.
Números do Facebook FSFX

27.669 seguidores totais
335 publicações
138.252 interações
104.272 reações
12.493 comentários
21.487 compartilhamentos
2.443.381 pessoas em
alcance orgânico

Outra novidade apresentada pelo setor no ano
passado foi a criação do perfil da Fundação no
Instagram (@fsfxoficial). A rede social de compartilhamento de conteúdo visual tem, gradualmente,
se posicionado como uma plataforma de comunicação e publicidade de muita rentabilidade. Seja de
cunho financeiro ou de retorno de imagem, pois se
tornou o canal perfeito para transmitir a essência
de uma empresa / entidade de uma forma mais humanizada e próxima ao grande público. Além disso,
conta com as vantagens informativas que as fotos
e vídeos concentram.
Criado em setembro de 2017, a página oficial da
FSFX no Instagram registrou uma taxa de engajamento de 145% num período de três meses com
apenas 92 publicações. Isso significa:
Instagram FSFX
6 mil

5.733

5 mil
4 mil

3.953
3.005

3 mil

2.261

2 mil
467

1 mil
0

INTERAÇÕES
REAÇÕES
COMENTÁRIOS
VISUALIZAÇÕES
SEGUIDORES
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Ano do Colaborador
Há sempre boas histórias para serem contadas. Principalmente, se elas ajudam a
Fundação a ser a empresa consistente e
representativa que é no mercado. São os
colaboradores que fortalecem a identidade,
a cultura organizacional, humanizando as
ações da instituição. Assim, em 2017, seguindo o foco do Ano do Colaborador, a força de
trabalho da FSFX protagonizou homenagens
nas redes sociais, peças de campanha e vídeos comemorativos, como em alusão ao Dia
das Mães, Dia Dos Pais, Dia Do Hospital, Dia
das Crianças, dentre outros.
Os trabalhos criados e desenvolvidos pela
Assessoria de Comunicação geraram, além
de muita emoção, reações positivas nas fan
pages e intranet da FSFX, a aproximação
da entidade junto ao seu publico interno e
externo.

Pesquisa de Comunicação
A Assessoria de Comunicação da Fundação
também tem papel importante nos relacionamentos da FSFX com seus stakeholders. E,
para que esta ação seja efetiva, é necessário que haja uma definição de estratégias e
planejamento consistente, que só é possível
quando se entende as demandas e expectativas do time. Assim, justamente para
entender o modo como o fluxo de informação e qual é a satisfação dos colaboradores
em relação aos canais de comunicação, foi
realizada uma pesquisa online que abrangeu
todas as unidades e cidades onde atua a
FSFX. Além do acesso remoto à pesquisa, na
sede, em Ipatinga, foi utilizado o suporte de
promotora para abordagem dos setores com
pouco acesso digital.
Ao todos, 1.025 colaboradores participaram
espontaneamente do processo, realizado em
outubro / novembro de 2017, que apontou a
intranet como o veículo mais utilizado e de
maior credibilidade entre o público interno,
seguido do E-mail Marketing. De uma maneira, geral, mais de 90% dos colaboradores
entrevistadoss consideraram a comunicação
da FSFX eficiente.

Transporte
Aeromédico
sem carência

Exclusivo para
colaboradores
e dependentes
por pessoa
ao mês

Nova chance para adesão sem carência até dia 19/01.
Faça hoje mesmo pela intranet.

0800 283 0040
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Cobertura nacional, nos casos remoção

Assessoria de Comunicação em números - 2017
Imprensa
• 81 sugestões de pauta com assuntos relevantes enviados
• 98% é o índice de aproveitamento desses
releases
• 376 publicações positivas sobre a FSFX na
imprensa
• Mais de 30 em veículos de circulação nacional

FSFX Play
• 140 matérias produzidas
• 23 programas quinzenais veiculados em 24
TVs
Sites
• Acessos ao site FSFX (média de acessos por
mês): 384.824 acessos/ano - 32.068 acessos
(média/mês)
• Acessos ao site Usisaúde (média de acessos
por mês): 1.452 acessos/ano - 121 acessos
(média/mês)
• Acessos ao site HMC (média de acessos por
mês): 321.883 acessos/ano - 28.852 acessos
(média/mês)
• Acessos ao site CSFX (média de acessos por
mês): 213.482 acessos - 17.790 acessos (média/mês)
• Acessos ao site COI (média de acessos por
mês): 32.530 acessos - 2695 acessos (média/
mês)

Publicidade
• 18 campanhas externas
• 22 campanhas/ações internas
Eventos
• 14 eventos técnicos
• 15 eventos internos e institucionais
• 3 ações promocionais internas
• Participação em 9 eventos externos
Com estes resultados, evidencia-se ainda mais
que as estratégias estabelecidas contribuíram
para a construção da credibilidade da instituição, atraindo novos usuários, criando a oportunidade de aproveitar melhor as informações, sendo uma maneira eficiente para exibir os serviços
e produtos da Instituição.

Intranet
• 364 notícias destaque produzidas na intranet
• 286.900 visualizações

Acompanhamento de resultados em publicidade
A Usisaúde faz acompanhamento dos resultados das ações de publicidade e propaganda que são veiculadas
para a Operadora. O gráfico a seguir demostra os contatos recebidos pelo serviço de SOC - Serviço de
Orientação ao Cliente.
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6

Gestão socioambiental
A vocação de cuidar da FSFX se espalha por toda a sua área de atuação. E pensar no futuro também é essencial para a sustentabilidade do
negócio, deixando sua marca nas comunidades de sua área de referência. Assim, 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.

G4-EN3 | G4-EN4 | G4-EN5 | G4-EN6 | G4-EN7 | G4-EN8
G4-EN9 | G4-EN10 | G4-EN22 | G4-EN23 | G4-EN25

ENERGIA
G4-EN3 | G4-EN5 | G4-EN6

Metas para 2018

Em 2017, a FSFX continuou adotando medidas para
redução do consumo de energia elétrica. Essas
iniciativas incluíram a substituição de lâmpadas
fluorescentes por lâmpadas LED e a implantação
de Geração Fotovoltaica, a partir de outubro de
2017, com capacidade média estimada de geração
de 460.000 KWh para 2018.
Por ter aderido ao Sistema de Energia do Mercado
Livre, em 2016, a Fundação colheu bons frutos no
últimos ano. Com a migração para esse sistema no
HMC I, HMC II e CSFX I, o custo de energia elétrica
passou de R$ 396,35/MWh (média ponderada paga
no Mercado Cativo) para R$ 203,60/MWh, o que representa uma redução de 47,66%, sem os encargos
com distribuição.

Energia elétrica consumida
em todas as unidades
14.383.058,22 kWh
12.206.087 kWh

2015

2. Continuar a substituir as atuais lâmpadas
fluorescentes por lâmpadas LED.
3. Adquirir equipamentos com consumo
reduzido de energia elétrica.
4. Gerar 460.000 KWh em 2018, com a operação da Usina de Energia Fotovoltaica.
5. Estender a migração para as demais unidades da FSFX. A estimativa de economia
com a redução do custo de tarifa para o
período contratado (outubro de 2016 a
dezembro de 2019) é de R$ 6,5 milhões.

VAPOR SATURADO

13.020.466,91 kWh

2016

1. Manter a implantação de medidas que
efetivem a sustentabilidade em suas
unidades de negócios.

O vapor consumido no HMC I é gerado internamente, por uma caldeira de 1,8 Ton/h, tendo como
contingência o fornecimento via Usiminas. Em 2017,
a média mensal de consumo foi 2.978,0 toneladas
de vapor saturado no HMC I. As outras unidades da
FSFX não possuem consumo de vapor. Os equipamentos das unidades externas da FSFX utilizam,
principalmente, energia elétrica e GLP como fonte
de energia.

2017

Custo de energia elétrica

2016: R$ 396,35 MWh
2017: R$ 203,60 MWh

O GNC, combustível utilizado para geração de vapor
na caldeira, supre os sistemas de aquecimento de
água, cocção e esterilização, o que representa uma
redução de 48%, em relação ao suprimento de
terceiros até então praticados na instituição. Esse
sistema consumiu aproximadamente 80.000 m3 de
GNC ao mês.

Metas para 2018
A previsão de consumo de GNC, para produção interna de vapor saturado (caldeira 1,8
Ton/h) para o HMC I no ano de 2018, será de
aproximadamente 960.000 m3. Os valores
consumidos poderão ser reduzidos, em virtude de outras ações.
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GLP
A quantidade do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
utilizada pela FSFX depende da necessidade de
cada unidade de negócio, sendo o consumo maior
no HMC I e HMC II. O GLP é utilizado na Nutrição,
Laboratório e boilers de aquecimento de água. O
aumento do consumo em 2017 está associado a
variações sazonais de demanda.

Consumo de GLP nas unidades

2016: 27.874 Kg
2017: 43.519,20 Kg

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Um sistema de refrigeração central funciona no HMC I e HMC II para fazer o trabalho de climatização de todos
os setores, que são dotados de um equipamento responsável por receber a produção da central. O consumo
varia de acordo com a demanda, exigindo uma produção maior em dias mais quentes.
A climatização do COI é feita por meio de um sistema composto de cinco “splitão dutado”. A Unidade de Oncologia utiliza um equipamento individual (split) e conta com uma central de água gelada. Já no Colégio, cada
sala possui um climatizador individual para conforto térmico do ambiente.

2016 (KWh)

UNIDADE

2017 (KWh)

HMC I

2.607.719

1.932.237,29

HMC II

940.082

675.762,23

COI

112.495

92.445,31

Unidade de Oncologia

168.268

96.351,45

CSFX

181.468

144.527,18

HMCC

179.521

-
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ÁGUA
G4-EN8 | G4-EN10 | G4-EN22
O fornecimento de água no HMC I é feito por empresa parceira, por meio de tratamento próprio, sendo
o recurso proveniente do rio Piracicaba. Nas demais unidades, a água consumida - oriunda de fontes
subterrâneas - é distribuída pela Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais (Copasa) e, no
HMCC, em Itabira, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), com águas captadas do córrego Pai
João.
2016

UNIDADE

2017

HMC I

216.000 m

120.000,00 m3

HMC II

28.171 m3

23.470,00 m3

Unidade de Oncologia

3.946 m3

2.577,33 m3

Unidade Medicina Diagnóstica - Ideal

354 m3

352,80 m3

Unidade Avançada Canaã

250 m3

474,67 m3

Unidade Entrega de Resultados

287 m3

310,67 m3

CSFX Horto

1.235 m3

1.879,64 m3

CSFX Cariru

7.815 m3

7.182,55 m3

Vita (SESMT)

799 m3

813,60 m3

COI

3.142 m3

3.402,00 m3

HMCC – Itabira

14.969 m3

17.081 m3

3

Água retirada de rios

Água de fontes subterrâneas

Total geral do ano

2016: 230.969 m³

2016: 45.999 m³

2016: 276.968 m³

2017: 171.520,46 m³

2017: 49.910,80 m³

2017: 221.431,26 m³
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Estação de tratamento de água
Em 2017, foi iniciada a implantação de duas Estações de Tratamento de Água (ETA) no HMC II e CSFX
Cariru, com previsão para operar em 2018. A ETA realiza a purificação da água captada de poço artesiano
para torná-la própria para o consumo (potabilidade) e, assim, utilizá-la para abastecer o reservatório metálico de água, suprindo a demanda da instituição. A iniciativa irá proporcionar uma redução de, aproximadamente 90%, em relação ao custo até então praticado.

Efluentes
Volume de esgoto descartado por unidade e destinado à estação de tratamento da Copasa:
2016

UNIDADE

2017

HMC I

120.000 m

60.000 m3

HMC II

14.086 m3

11.735,00 m3

Unidade de Oncologia

1.973 m3

1.288,66 m3

Unidade Medicina Diagnóstica - Ideal

177 m3

176,40 m3

Unidade Avançada Canaã

143 m3

87,33 m3

Unidade Entrega de Resultados

125 m3

155,33 m3

CSFX Horto

617 m3

939,82 m3

CSFX Cariru

3.907 m3

3.591,27 m3

Vita (SESMT)

400 m3

406,80 m3

COI

1.507,1 m3

1.701,00 m3

2016
142.935,1 m³

3

2017
80.081,61 m³

Nos últimos anos,
houve uma redução
de 44% no volume.

Metas para 2018
1. Desenvolver novas práticas para redução do consumo de água, tais como implantação de
estação de tratamento de água de poço artesiano, em conformidade com legislação. Em
2017, a FSFX iniciou os encaminhamentos para obtenção de direito de outorga junto ao
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).
2. Continuar as reformas para instalação das descargas ecossustentáveis.
3. Ampliar a instalação de estação de tratamento de água nas demais unidades de negócio
da instituição.
4. Substituir a rede de abastecimento de água do HMC I.
5. Além de reduzir o consumo da água, as metas também irão contribuir com a redução do
total de descarte de água nos efluente.
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RESÍDUOS SÓLIDOS
G4-EN23 | G4-EN25
Todo o resíduo gerado pela FSFX é descartado corretamente, incluindo neste processo a destinação para a
reciclagem sempre que possível e o cumprimento da legislação no descarte de resíduos perigosos.

Quantitativo de recicláveis – Papel/papelão
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

5.910

5.820

7.410

4.550

7.390

4.990

5.470

5.910

6.330

5.580

5.610

6.280

71.250

Quantitativo de recicláveis – Plástico
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

1.350

700

1.180

1.090

1.470

1.630

1.590

1.580

2.370

1.370

1.150

1.490

16.670

Quantitativo de recicláveis – Sucata Metálica
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

430

320

350

380

2.780

1.650

480

1.360

1.628

320

826

975,9

11.500

Resíduos Químicos (Grupo B) – Total FSFX
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

1.037

680

988

904

463

1.895

702,3

1.196,2

860,5

622,1

712,4

1.122,0

11.180,5

DEZ

Total

Resíduos Infectates e perfurocortantes (Grupos A/E) – Total FSFX
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

4.663,4

4.932,7

5.756,3

5.495,9

8.043,8

6.689,6

5.426,7

6.103,0

6.705,0

OUT

NOV

5.758,8 5.232,32 6.085,95

70.893

Resíduos Comuns (Grupo D) – Total FSFX
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

81.500

77.370

83.980

79.500

89.300

83.580

80.470

78.930

73.110

77.170

77.410

83.870

966.190
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Renda gerada com a venda de recicláveis (R$)
MÊS

Receita com recicláveis 2017
PAPEL / PAPELÃO

SUCATA METÁLICA

PLÁSTICO

OUTROS MATERIAIS ( * )

TOTAL

JAN

1.478,00

86,00

337,50

290,00

2.191,00

FEV

1.455,00

64,00

175,00

638,00

2.332,00

MAR

1.868,00

70,00

295,00

637,00

2.870,00

ABR

1.137,50

76,00

272,50

616,00

2.102,00

MAI

1.847,50

556,00

367,50

485,00

3.256,00

JUN

1.247,50

330,00

407,50

567,00

2.552,00

JUL

1.367,50

96,00

397,50

254,00

2.115,00

AGO

1.477,50

272,00

395,00

425,00

2.570,00

SET

1.582,50

298,00

592,50

592,00

3.065,00

OUT

1.395,00

64,00

342,50

347,00

2.149,00

NOV

1.402,50

165,10

287,50

308,00

2.163,00

DEZ

1.570,00

195,10

372,50

803,00

2.940,00

17.828,00

2.272,00

4.243,00

5.962,00

30.304,00

TOTAL

COMUNIDADE
G4-SO1

Compromissos com a comunidade
Além do cumprimento com a filantropia e dos projetos sociais que fazem parte de sua atividade
permanente, a FSFX encontra outras formas de ampliar seu compromisso com a comunidade.
Parcerias, projetos, ações sociais e campanhas de mobilização são alguns dos exemplos de iniciativas de diálogo da Fundação com as regiões onde atuam suas unidades de negócio. Ao longo do
relatório, foram apresentadas algumas dessas ações. Conheça aqui outros destaques nessa área.
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Números de atendimentos do Serviço Social do HMC e HMCC
• 1.778 atendimentos do serviço social no HMCC
• Projeto Mãe Menina: totalizando 31 atendimentos em 2016 e 98 atendimentos em 2017, o Projeto Mãe
Menina tem como intuito apresentar o fluxo intra-hospitalar de acompanhamento dessas pacientes no pós
parto imediato, pela Assistente Social e a Psicologa, e sugerir à rede de assistência regional um acompanhamento diferenciado as essas adolescentes enfatizando o planejamento familiar evitando assim a reincidência de uma futura gestação "não planejada". Palestra foi realizada no dia 27/03, às 8h30 no auditório do
HMCC.
• 6.956 atendimentos no HMC I, II, CTRS e Oncologia, entre eles:
– preparo do cuidador;
– menores parturientes;
– vulnerabilidade social (usuária de drogas parturiente, pessoas em situação de rua, abuso sexual, violência
à mulher, criança e idoso);
– oxigenoterapia domiciliar.
• Orientação de recursos para alta;
• Encaminhamentos aos recursos da rede (curativo, medicação, aspirador, oxigênio domiciliar, dieta industrializada, dentre outros);
• Encaminhamentos para transporte e/ou vale transporte para acompanhamento ou tratamento;
• Transferência de pacientes para outros hospitais;
• Encaminhamento de material para análise em outras instituições;
• Acolhimento social e orientações sobre direitos dos pacientes oncológicos e dialíticos;
• Participação em projetos de promoção social.

Campanhas de vacinação
50 profissionais envolvidos
1.925 pessoas contempladas
8.000 doses aplicadas

Febre Amarela
HMC
• 10 leitos de UTI disponibilizados exclusivamente
para pacientes com a doença
• Ações educativas para mobilizar a sociedade
HMCC
• 4 leitos de UTI disponibilizados
• Palestras sobre a vacina com fórum especial

Combate ao Aedes aegypti
Campanha de combate ao mosquito e com orientações sobre dengue, zika e chikungunya
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GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DA FSFX
IPATINGA: 61 colaboradores voluntários
AÇÕES GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DE IPATINGA

PESSOAS ALCANÇADAS

DATA

Carnaval Pediatria

60

24/fev

Dia das Mulheres

40

08/mar

Páscoa Pediatria

50

11/abr

Dia das Mães

30

15/mai

Campanha do Agasalho

2.000

Maio

Arraiá Oncologia

60

28/jun

Visita Hemodiálise

20

09/jul

Lar Divina Providência - Assistência em Foco

20

27/jul

Dia dos Pais

10

11/ago

MC Dia Feliz

700

26/ago

Dia V

800

27/ago

Asilo Paulo de Tarso - Assistência em Foco

15

30/ago

Abrigo SOS Família - Assistência em Foco

20

26/set

Dia do Idoso

150

02/out

Dia das Crianças

26

11/out

Abrigo Efan - Assistência em Foco

20

27/out

Dia de Prevenção ao Câncer

20

27/nov

Ação Evangélica - Assistência em Foco

30

15/dez

Natal na Pediatria

60

18/dez

Natal Solidário

2.500

Novembro

Campanha Rio Casca

2.000

Dezembro

21 ações

8.631

66 dias

34 mil doações

64.161 itens doados

pelas campanhas com a participação
do Grupo de Voluntários.

arrecadadas com a campanha do agasalho
em Ipatinga, em parceria com a Usiminas,
beneficiando 25 entidades.

AÇÕES GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DE ITABIRA

PESSOAS ALCANÇADAS

DATA

Campanha do Agasalho

111

Junho

Dia da Mulher

25

março

Doação de Livros

-

Julho

Dia dos Pais

20

Agosto

Dia das Mães

30

Maio

Apoio Coral de Libras

20

Setembro

6 Ações

206
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Contar Contos

Coral FSFX

Novo projeto do Grupo de Voluntários
da FSFX, iniciado em 2017, que objetiva
resgatar a cultura de leitura nos pacientes,
acompanhantes e colaboradores da
Fundação. A iniciativa contou com
coleta de livros doados, que serviram
para compor a biblioteca itinerante, e
formação do grupo de contadores de
história, com 12 voluntários do setor de
Medicina Diagnóstica.

• 28 integrantes;
• 21 apresentações em 2017;
• Atuação no projeto Doutores da
Música, Cantatas de Natal, entre outros
eventos.

• 12 ações de contação de história
• 53 pacientes beneficiados
• 500 colaboradores contemplados

Outros números
Adesão dos colaboradores da FSFX no
abaixo assinado para duplicação da BR381: 4.000 assinaturas entregues ao Sesi
• 976 bolsas sociais ofertadas no CSFX
em 2017.

Fios de Amor

Projeto Coleta Seletiva

Projeto da FSFX que objetiva o resgate da
autoestima em pacientes oncológicas

O projeto de Coleta Seletiva do CSFX
ajuda na geração de renda da Associação
dos Catadores de Materiais Recicláveis
do Vale do Aço (Amavale), contemplando,
aproximadamente, 26 associados e
outros 30 catadores.

• Participação do grupo de voluntários
da FSFX;
• Atuação de cabeleireiros e outros
parceiros voluntários;
• Parceria com Fiemg, Senac e
Sindcomércio;
• Campanha para arrecadação de
recursos para confecção de perucas;
• 100 perucas sintéticas distribuídas
desde 2014;
• Será iniciada a produção de perucas
feitas de cabelo natural;
• Apoio ao curso "Fábrica de Perucas", do
Grupo Se Toque, para voluntários.

Corrida Viva + Ipatinga
Apoio da FSFX ao evento que reúne
atletas, colaboradores e comunidade em
geral, mediante doações de materiais
que são repassados para instituições.
Participação de alunos do CSFX Técnico,
com serviços de aferição de pressão,
medição do Índice de Massa Corporal
(IMC) e massagem.
Total de arrecadação em 2017:
• 260 pacotes de fralda geriátrica;
• 200 quilos de leite em pó;
• 380 quilos de alimentos não perecíveis.

Instituições e grupos
parceiros
• Grupo Se Toque;
• Parceiros do Projeto Fios de Amor;
• Associação dos Portadores de
Insuficiência Renal do Vale do Aço
(Apirva);
• Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis do Vale do Aço (Amavale);
• Pastoral da Saúde (reunindo quase 20
grupos);
• Doulas;
• Livres para Doar;
• Casa do Cuidado Humano;
• Associação de Pais e Amigos dos
Surdos de Itabira (Apasita);
• Doutores da Alegria;
• Patrulha da Alegria;
• Grupo de Jovens Renovados;
• Projeto Jovens Ativos;
• Grupo Geração Sorriso;
• Grupo Quarteto Missionário;
• Projeto Bom Vizinho.
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Sobre o relatório
Matriz de materialidade
G4-18 | G4-19 | G4-20 | G4-21 | G4-22 | G4-23 | G4-24 | G4-25 |
G4-26 | G4-27 | G4-29 | G4-32

MATRIZ DE MATERIALIDADE

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 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.
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 através 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:

• Identificado os Aspectos Materiais combinando as
avaliações.
• Definido critérios que tornam um Aspecto Material.
• Para cada Aspecto Material foi definido o nível de
conteúdo, a quantidade de dados e o conteúdo a
ser divulgado.
• Foi listado os Aspectos Materiais a serem incluídos
no relatório, seu limite e nível de cobertura.
3. Validação dos temas de maior relevância para a
organização
• Avaliação da lista de Aspectos Materiais, com base
em escopo, limites e tempo, para garantir que o relatório ofereça uma descrição razoável e equilibrada dos
impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização, 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.

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.

O resultado da Materialidade das políticas e práticas da FSFX é apresentado a seguir. Ressalta-se
que, dos 25 aspectos materiais propostos, foram
priorizados 12 aspectos materiais que estão
listados abaixo:
1. Ética
2. Desempenho Econômico
3. Responsabilidade Social
4. Satisfação de Clientes
5. Gestão de Riscos

2. Priorização dos temas de maior relevância para a
organização

6. Saúde e Segurança de Clientes e Colaboradores

A priorização dos temas ocorreu da seguinte forma:

8. Qualidade

• Aplicado 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 organização e a influência sobre as
avaliações e decisões dos stakeholders.
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7. Gestão Ambiental
9. Promoção da Saúde
10. Tecnologia e Inovação
11. Participação no Mercado
12. Educação, Treinamento e Desenvolvimento

TEMAS MATERIAIS, IMPACTOS E INDICADORES
G4-19 | G4-20 | G4-21
ASPECTOS / TEMA
MATERIAL

ASPECTO E INDICADOR GRI

LEIA
(PAG.)

Ética

Ética e Integridade: G4-56 *
Combate à Corrupção: G4-SO4

8; 35; 170

Desempenho Econômico

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

44; 166; 173

Responsabilidade Social

Comunidades locais: G4-SO1
Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade: G4-SO9

197

Satisfação de Clientes

Rotulagem de Produtos e Serviços: G4-PR5

Gestão de Riscos

Emprego: G4-LA1; G4-LA2
Relações Trabalhistas: G4-LA4
Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos: G4- HR10
Diversidade e Igualdade de Oportunidades: G4-LA12
*Aspectos listados na Gestão Ambiental, Ética e Desempenho
Econômico

160; 162; 164;
166; 168; 170;
172; 173

Saúde e Segurança de
Clientes e Colaboradores

Saúde e segurança no trabalho: G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8
Saúde e segurança do cliente: G4-PR1
Privacidade do cliente: G4-PR8

72; 168; 169;
174

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-EN32, G4-EN33

144; 147; 173;
181; 182; 184;
186

Qualidade

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

38; 72; 76;
87; 116; 118;
119; 120; 174

Promoção da Saúde

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

72; 174

Tecnologia e Inovação

*

-

Participação no Mercado

Presença no Mercado: G4-EC5

-

Educação, Treinamento e
Desenvolvimento

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

166

38; 76; 87; 116;
118; 119; 120

* Apesar de não se relacionarem diretamente com nenhum aspecto previsto pela metodologia GRI, estes temas receberam
o mesmo nível de atenção dos demais e, ao longo do relatório, encontram-se suas informações.
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ÍNDICE REMISSIVO GRI-G4
Somente houve verificação externa nos indicadores de desempenho financeiro (G4-17, G4-EC1, G4-EC3 e G4EC4). A auditoria foi realizada pela Grunitzky Auditores e Consultores.

INDICADOR

DEFINIÇÃO

PÁGINAS

RESPOSTAS OU INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

G4-1

Declaração do Presidente

4

-

G4-2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

-

-

G4-3

Nome da organização

7

Fundação São Francisco Xavier

G4-4

Principais marcas, produtos e
serviços

12

-

G4-5

Localização da sede da
organização

9

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

G4-6

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

9

Um país. Brasil.

G4-7

Natureza da propriedade e
forma jurídica da organização

25

-

9

A FSFX, por meio de suas unidades de
negócio, tem forte atuação no Vale
do Aço (MG), onde encontram-se a
sede de toda as Unidades. Porém, a
Usisaúde e a Vita oferecem serviços
em outras localidades e estados
brasileiros, como São Paulo, Rio
Grande do Sul e Espírito Santo. Além
disso, há outras duas unidades: o
Hospital Municipal Carlos Chagas, em
Itabira (MG); e o Hospital Dr. Luiz de
Camargo da Fonseca e Silva - Hospital
de Cubatão (SP) - que contempla a
população da Baixada Santista

G4-8

Mercados em que a
organização atua

G4-9

Porte da organização, incluindo
o número total de empregados;
número total de operações;
vendas líquidas; capitalização
9; 44; 160
total discriminado 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

G4-11

Percentual do total de
empregados cobertos por
160
acordos de negociação coletiva

-

G4-12

Cadeia de fornecedores da
organização

170

-

G4-13

Mudanças significativas
ocorridas no decorrer do
período coberto pelo relatório

14; 22; 44; 53;
65; 78; 82; 86;
94; 124; 133; 134;
144; 148; 171

G4-14

Adoção do princípio da
precaução

35; 70; 71

G4-15

Cartas, princípios ou outras
iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, 14; 32
ambiental e social, que a organização subscreve ou endossa

-

G4-16

Participação em associações
(setoriais) e organizações
nacionais ou internacionais

14; 32; 92

-

G4-17

Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas ou documentos
equivalentes da organização

44; 196

-

G4-18

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

193

-

G4-19

Aspectos Materiais
identificados no processo de
definição do conteúdo do
relatório

193; 195

-

G4-20

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

193; 195

-

G4-21

Limite do Aspecto fora da
organização

193; 195

-

160; 163

-

-
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G4-22

Efeito de quaisquer
reformulações fornecidas em
193
relatórios anteriores e as razões
para essas reformulações

-

G4-23

Relate alterações significativas
em relação a períodos cobertos
193
por relatórios anteriores, em
Escopo e Limites de Aspecto

-

G4-24

Lista de grupos de stakeholders
159; 193
engajados pela organização

-

G4-25

Base usada para a identificação
e seleção de stakeholders para 159; 193
engajamento

-

G4-26

Abordagem adotada pela
organização para engajar os
stakeholders

159; 193

-

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

159; 193

-

G4-28

Período coberto pelo relatório
para as informações apresenta- das (ano fiscal ou civil)

2017

G4-29

Data do relatório anterior mais
recente (se houver)

193

2016

G4-30

Ciclo de emissão do relatório
(anual, bienal etc)

-

Anual

G4-31

Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório ou
seu conteúdo

-

Assessoria de Comunicação

G4-32

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

193

Essencial

G4-33

Política corrente adotada para
submeter o relatório a uma
verificação externa

-

Não houve verificação externa
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G4-34

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

25

-

G4-56

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

8; 35; 195

-

G4-EC1

Valor Econômico Direto gerado
e distribuído

44; 195; 196

-

G4-EC3

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

44; 166; 195; 196

-

G4-EC4

Assistência Financeira recebida
do governo

44; 195

-

G4-EC5

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

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

G4-EC7

Desenvolvimento e impacto
de investimentos em
infraestrutura e serviços
oferecidos

44

-

G4-EC9

Proporção de gastos com
fornecedores locais em
unidades operacionais
importantes

173

-

G4-EN3

Consumo de energia dentro da
organização

144; 181; 182

-

G4-EN4

Consumo de energia fora da
organização

181

A Fundação São Francisco Xavier
não faz consumo de energia fora da
organização, logo, esse assunto não
se aplica à instituição.

G4-EN5

Intensidade Energética

181; 182

-

G4-EN6

Redução do consumo de energia 144; 181; 182

-

Reduções nos requisitos
de energia relacionados a
produtos e serviços

A Fundação São Francisco Xavier
não realizou reduções nos requisitos
relacionados a produtos e serviços,
logo, esse assunto não se aplica à
instituição.

G4-EN7

144; 147; 181

Relatório de Sustentabilidade 2017 | Fundação São Francisco Xavier 199

G4-EN8

'Total de água retirada por fonte 181; 184

-

G4-EN9

Fontes hídricas
significativamente afetadas por 181
retirada de água

A Fundação São Francisco Xavier não
afetou fontes hídricas por retirada de
água, logo, esse assunto não se aplica
à instituição.

G4-EN10

Percentual e volume total de
água reciclada e reutilizada

181; 184

-

G4-EN22

Descarte total de água,
discriminado por qualidade e
destinação

181; 184

-

G4-EN23

Peso total de resíduos,
discriminado por tipo e método 181; 186
de disposição

-

G4-EN25

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

-

G4-EN32

Percentual de novos
fornecedores selecionados com 173
base em critérios ambientais

100% dos fornecedores são
selecionados com base em critérios
ambientais.

G4-EN33

Impactos ambientais negativos
significativos reais e potenciais
173
na cadeia de fornecedores
e medidas tomadas a esse
respeito

-

G4-LA1

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

160; 164

-

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.

166

A FSFX não tem empregos
temporários.

G4-LA4

Prazo mínimo de notificação
sobre mudanças operacionais
160; 168
e se elas são especificadas em
acordos de negociação coletiva

181; 186
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-

G4-LA5

Percentual da força de trabalho
representada em comitês
formais de saúde e segurança,
compostos por empregados de
168
diferentes níveis hierárquicos,
que ajudam a monitorar e
orientar programas de saúde e
segurança no trabalho

-

G4-LA6

Tipos e taxas de lesões,
doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e
número de óbitos relacionados
ao trabalho, discriminados por
região e gênero

169

-

G4-LA8

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

168

G4-LA9

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

166

-

G4-LA10

Programas de gestão de
competências e aprendizagem
contínua, que contribuem para
a continuidade da empregabilidade dos empregados em
período de preparação para a
aposentadoria

-

A FSFX ainda não possui este
programa implementado.

G4-LA11

Percentual de empregados que
recebem regularmente análises
de desempenho e de desenvol166
vimento de carreira, discriminados por gênero e categoria
funcional

-

G4-LA12

Composição dos grupos responsáveis pela governança e
discriminação de empregados
162
por categoria funcional, de
acordo com gênero, faixa etária,
minorias e outros indicadores
de diversidade

-
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G4-SO1

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

33

-

G4-SO4

Comunicação e treinamento
em políticas e procedimentos
de combate à corrupção

35; 71; 170

-

G4-SO9

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

-

A FSXF não adota critérios relativos
a impactos na sociedade, para
selecionar novos fornecedores.

G4-HR10

Percentual de novos
fornecedores selecionados com
170; 172; 173
base em critérios relacionados
a direitos humanos.

-

G4-PR1

Percentual das categorias
significativas de produtos e
serviços, para as quais são
72; 174
avaliados impactos na saúde e
segurança, buscando melhorias

-

G4-PR5

Resultados de pesquisas de
satisfação do cliente

-

G4-PR8

Número total de queixas e reclamações comprovadas, relativas à violação de privacidade e
perda de dados de clientes

38; 76; 87; 116;
118; 119; 120
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A FSFX não teve nenhum registro de
queixas e/ou manifestação deste
teor.

CONCLUSÃO
Eleito como o Ano do Colaborador, 2017 evidenciou
o valor das pessoas na efetivação dos resultados. O empenho pessoal de toda equipe FSFX foi
fundamental para superar os desafios, alcançar a
satisfação dos clientes e buscar o cumprimento
das metas estabelecidas, sejam elas referentes
aos aspectos sociais, ambientais ou financeiros. As
principais conquistas relatadas neste material são
mérito de um time de colaboradores que atua em
sintonia com os compromissos e valores da instituição.
Foi também o ano de importantes reconhecimentos para a Fundação, com prêmios e acreditações
conquistados. A operadora Usisaúde viu seu status
avançar junto à ANS, com a NR 277. A acreditação
possibilita uma robustez maior para a unidade de
negócio da FSFX, que colheu um resultado de satisfação dos clientes superior aos últimos anos.
Do ponto de vista qualitativo, o HMC foi recertificado na NAHIO-Dias, sendo premiado como o único
hospital que manteve o nível mais alto da certificação, desde quando a recebeu até os dias de hoje.
E ainda obteve o Prêmio Laboratório de Inovação
pela experiência aplicada no seu Pronto-Socorro.
Outra certificação internacional alcançada pelo
HMC, a Healthcare Information and Management
Systems Society (HIMSS) Estágio 7 elevou a unidade à categoria de Hospital Digital, sendo o único do
país em sua especialidade. A auditoria para certificação comprovou a eficiência do Sistema de Informação Tasy, que permite ao hospital uma gestão
bem estruturada de seus processos, com otimização dos custos e menos impressão de papel.
Se de um lado houve a otimização dos gastos,
também não faltou empenho da Fundação para
gerar mais receita. O caminho traçado para aumentar a produtividade veio do crescimento inorgânico,
a partir da avaliação das oportunidades no mercado. Um dos resultados mais expressivos dessa
busca permitiu à FSFX assumir a administração do
Hospital Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva, o
Hospital de Cubatão, garantindo aos moradores da
Baixada Santista toda a excelência da Fundação na
gestão hospitalar.
Ainda seguindo a proposta de crescimento, a Fundação inaugurou a Unidade Avançada de Timóteo,

uma ação que objetivou descentralizar os serviços,
levando-os para locais onde está concentrada uma
parte dos clientes. A Unidade facilita o acesso a
serviços com reconhecida qualidade, agregando no
novo local atendimentos do HMC, Usisaúde e Vita
Soluções em Saúde Ocupacional.
Outra estratégia da organização foi a boa atuação
da operadora de planos de saúde que, mesmo em
um momento crítico do mercado nacional, alcançou um outro patamar graças ao IDSS superior ao
dos últimos três anos. A Usisaúde intensificou seu
trabalho de captação de novas vidas no mercado,
ao lançar um novo portfólio de produtos, e registrou
um aumento de 13% no segmento.
Todas as unidades de negócio da Fundação dialogaram com a perspectiva de avançar, por meio de
inovações ou ampliação dos serviços. As equipes
de colaboradores seguiram orientadas pelo Planejamento Estratégico e Plano de Travessia, assegurando medidas para crescer, ganhar novos espaços ou
ampliar o atendimento, sem perder de foco as boas
práticas da governança corporativa.
Nesse terceiro Relatório de Sustentabilidade com
base nas diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI) - versão G4, a FSFX reporta aos seus stakeholders uma prestação de contas de tudo aquilo que
se propôs a fazer, em nome da satisfação dos clientes e da sustentabilidade dos negócios. O Relatório,
com os principais indicadores de 2017, é mais uma
forma de manter o público informado sobre o que a
organização tem como valor e objetivo estratégico.
O que a FSFX documenta nas edições do Relatório
vai muito além de números e dados oficiais. Tem a
ver com responsabilidade social e ambiental, e com
a relação de confiança estabelecida com as comunidades, graças ao modelo de atuar da instituição.
Tem a ver, ainda, com a credibilidade junto aos entes federados, a outras entidades e empresas, que
compreendem a capacidade de gestão da FSFX.
Tudo isso, em razão do comprometimento técnico
e empenho pessoal dos colaboradores.
Assim, 2017 foi também o ano em que a Fundação
São Francisco Xavier atingiu novos patamares. Um
ano cujos resultados se traduzem por dois importantes valores: respeito e credibilidade.
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