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“Nesse ciclo tão desafiador, a
FSFX lançou mão da expertise
adquirida ao longo dos seus 51
anos de existência e de todo o seu
potencial estratégico, dinâmico
e realizador, cuja origem está,
inquestionavelmente, em sua
instituidora, a Usiminas, para
responder, efetivamente, à crise,
alcançando um desempenho
favorável.”

Mensagem da
Diretoria
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Com a responsabilidade de ser a gestora de
cinco unidades hospitalares, todas conveniadas
ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação
São Francisco Xavier manteve o duplo desafio de
promover a segurança dos seus diversos públicos, que somam milhares em um único dia, além
de absorver, com a urgência que se apresentou,
a demanda de pacientes suspeitos e confirmados com a Covid-19. Dessa forma, em um
esforço conjunto e coordenado, que teve início
na reorganização efetiva dos direcionamentos
estratégicos da gestão e desdobrou-se,
em termos práticos, em todos os setores da Instituição, foi possível ampliar, em tempo recorde,
a capacidade de atendimento dos hospitais, com
a resolutividade necessária ao cenário que se
estabeleceu. Para isso, a FSFX fez aportes financeiros robustos nessas unidades, parte deles
oriundo de recursos próprios, revertidos em
incorporação tecnológica, ampliação e adequação de estruturas físicas, aquisição de insumos,
contratação e qualificação profissional, entre
outros investimentos, viabilizando a abertura de
novos leitos de UTI e enfermaria em ambientes
adequadamente preparados.

Mesmo havendo uma corrida acelerada para
apontar tratamentos eficazes e desenvolver
imunizantes que protejam a população, além
do esforço descomunal de instituições científicas para desvendar o comportamento do novo
vírus, a injusta equação “tempo de produção da
solução versus tempo de exposição e contágio”
proporcionou que a demanda de pacientes acometidos pela doença recaísse, abruptamente,
nas instituições de saúde, sobrecarregando
as unidades hospitalares e os profissionais da
área. Em nosso país, onde os desafios da gestão da saúde são complexos e desafiadores, a
chegada do vírus representou o agravamento da
capacidade de atendimento e da qualidade de
assistência à população.

Temos uma atuação responsável, essencialmente
comprometida com a nossa missão e absolutamente
incansável. Com essas palavras, para definir, de forma
breve, a Fundação São Francisco Xavier e todo seu
efetivo em 2020, abrimos esta publicação que apresenta
o nosso último ciclo de atividades vivenciadas em um dos
períodos mais desafiadores da história da humanidade.
Como qualquer outro documento, cujo tema perpasse o
desempenho alcançado em 2020, este Relatório mostra
resultados atípicos, ainda que satisfatórios em vários
pontos, obtidos no contexto de enfrentamento da maior
crise sanitária dos últimos 100 anos.
A rápida disseminação do novo coronavírus Sars-CoV-2
e a pandemia de Covid-19 incidiram, diretamente,
sobre as bases estruturais da sociedade, impelindo
mudanças drásticas no cotidiano das organizações e
das pessoas, em todo o mundo. No decorrer dos meses,
os desdobramentos dessa epidemia global desafiaram
a capacidade de resposta de nações inteiras, nas
mais diferentes áreas em que se ordenam as práticas
humanas. E, inevitavelmente, o setor da saúde e toda a
cadeia produtiva que viabiliza tais serviços assistenciais
absorveram, duramente, o impacto do surgimento de
uma nova doença de fácil contágio com aspectos clínicos
variados, que ainda desafia a ciência.

trabalho, alterando, amplamente, nossas frentes
de atuação e o curso costumeiro dos indicadores, como poderá ser observado nas próximas
páginas desta publicação.

Salvador Prado Júnior
Diretor-Presidente da FSFX

Na contramão da ampliação dos atendimentos,
mas também em cumprimento às diretrizes de
segurança estabelecidas pelos órgãos competentes para conter a disseminação do coronavírus, nossas unidades hospitalares interromperam, por períodos determinados, as atividades
em certas áreas da assistência, como as cirurgias eletivas e os atendimentos ambulatoriais.
O impacto dessas suspensões, assim como
a cautelosa redução do fluxo de pessoas em
nossas instalações, reverberou na performance
crescente de nossas unidades, sem, contudo,
abalar os pilares sustentáveis da Instituição.

Inevitavelmente, a pandemia de Covid-19 impactou, de forma distinta e significativa, cada uma
das unidades que estampa a marca da FSFX.
Em rápida devolutiva, a Instituição adotou iniciativas de enfrentamento à crise, definidas em
protocolo institucional e alinhadas às diretrizes
da Organização Mundial da Saúde (OMS), do
Ministério da Saúde e dos demais órgãos sanitários reguladores. As medidas propiciaram, além
da segurança necessária à continuidade de parte
das atividades, uma nova dinâmica no fluxo de
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Aqui é oportuno destacar o empenho coletivo
dedicado, de forma excepcional, por nossos
profissionais na promoção da segurança e na
absorção dos atendimentos aos pacientes com
a Covid-19, o que foi motivo de reconhecimento
internacional. O Hospital Márcio Cunha (HMC),
o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) e
o Hospital de Cubatão (HC) foram os únicos no
Brasil a receber a certificação “Beyond Call of
Duty for Covid-19”, concedida pela International
Hospital Federation (Federação Internacional de
Hospitais–IHF).

pelo período de três meses, tão logo houve a
liberação para o retorno aos trabalhos, o COI,
respaldado na gestão e na dedicação de seus
colaboradores, promoveu, com toda a segurança necessária, mutirões de atendimento para
absorver a demanda reprimida e retomar os indicadores padrões da unidade, reconhecida pela
qualidade máxima dos serviços prestados.
O impacto da pandemia de Covid-19 sobre o
setor da educação, em nível global, foi também
expressivo. No Brasil, em um curto intervalo
de tempo, as instituições educacionais, que
inicialmente, em atendimento aos decretos
estaduais e municipais, suspenderam as atividades presenciais, viram-se forçadas a adaptar
o ensino, em todas as suas etapas, do modelo
presencial ao formato a distância. Nesse contexto, a Fundação Educacional São Francisco
Xavier (FESFX), estruturada para alcançar
novos patamares de atuação em suas unidades
em 2020, se viu obrigada a convergir os esforços para garantir a manutenção e a qualidade
dos serviços prestados em suas frentes educacionais, que vão do berçário à graduação superior. Essas mudanças demandaram, além de
incorporação tecnológica, o comprometimento
de suas equipes e o apoio de profissionais de
outras áreas da instituidora da FSFX.

Mas não foram somente as unidades hospitalares da FSFX que se destacaram nesse cenário
pandêmico. Estratégica para a sustentabilidade
dos serviços prestados, a nossa operadora de
planos de saúde, Usisaúde, respondeu rapidamente ao contexto, recorrendo, principalmente,
à telemedicina para manter o atendimento
seguro aos beneficiários dos planos. A absorção
da demanda por teleconsultas mostrou-se eficaz, alcançando índices elevados de satisfação
do cliente, conforme apresentado nas páginas
dedicadas ao desempenho dessa unidade.
Também estratégica por sua atuação sustentável, em 2020, a unidade de serviços em saúde e
segurança do trabalho da FSFX, a Vita Soluções
em Saúde Ocupacional, implementou ações
de prevenção à disseminação do novo coronavírus em todas as instalações da Instituição.
O suporte dado pela Vita às nossas unidades
e aos próprios clientes, uma vez que responde
pela saúde ocupacional e segurança do trabalho de empresas fixadas em seis estados brasileiros, mitigou impactos e possibilitou a manutenção de serviços de assistência à saúde, de
educação e de outros segmentos.

A realidade vivenciada no último ano, estabelecida a partir da pandemia de Covid-19, impôs a
flexibilização estratégica da gestão, que imediatamente reviu prioridades e remanejou recursos,
sem perder o foco na atuação sustentável. Avanços desenhados para o ciclo de 2020 passaram
para segundo plano, dando espaço ao desenvolvimento de ações em resposta à crise, com
total envolvimento dos profissionais. A dinâmica
interna de trabalho passou por um processo
incisivo de adequação, e boa parte dos profissionais da equipe administrativa foi deslocada para
outras áreas ou mesmo para suas residências,
atuando no modelo de home office.

Por sua vez, o Centro de Odontologia Integrado
(COI) demonstrou, com maestria, a capacidade
de recuperação presente em todas as unidades
da FSFX. Impelido a suspender suas atividades
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Essas alterações, associadas à redução do fluxo de pessoas e a outras iniciativas de prevenção ao contágio pelo
vírus, tornaram redutíveis os valores despendidos com
recursos essenciais, como água e energia, em um movimento desejável do ponto de vista da redução de custos,
mas, desafortunadamente, alcançado por decorrência da
pandemia. Isso pode ser observado pela análise da sinistralidade dos planos de saúde da Usisaúde, em 2020.
Inegavelmente, os bons resultados alcançados na gestão
relacionam-se, diretamente, com a redução no número
de procedimentos realizados por seus beneficiários, que
evitaram buscar serviços eletivos durante o período.
Nesse ciclo tão desafiador, a FSFX lançou mão da
expertise adquirida ao longo dos seus 51 anos de existência e de todo o seu potencial estratégico, dinâmico
e realizador, cuja origem está, inquestionavelmente,
em sua instituidora, a Usiminas, para responder efetivamente à crise, alcançando um desempenho favorável.
E, mais uma vez, nosso maior diferencial, o recurso
humano mostrou-se essencial ao enfrentamento da
pandemia, tornando realidade as medidas tão radicais
quanto necessárias, impostas pelo difícil cenário.
Assim, para introduzir a leitura do Relatório de Sustentabilidade 2020 da FSFX, dedicamos, com maior ênfase,
o mérito do nosso desempenho aos profissionais que se
desdobraram dia e noite, na execução das tarefas essenciais, em momentos tão críticos para a vida humana e
as suas relações. São atividades que se traduzem na
restauração da saúde, nas condições de continuidade da
educação e na promoção da segurança e do bem-estar
individual e coletivo. São atitudes muitas vezes heróicas, exercidas por pessoas comprometidas com a missão
da Fundação São Francisco Xavier, de promover a transformação social por meio da atuação de excelência.

FSFX.COM.BR
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“A PANDEMIA DE
COVID-19 IMPACTOU,
DE FORMA DISTINTA E
SIGNIFICATIVA, CADA
UMA DAS UNIDADES
QUE ESTAMPA A
MARCA DA FSFX. ”

2

A Fundação
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Há cinco
décadas,
propulsora da
transformação
social
Unidades da FSFX.

Instituída pela siderúrgica Usiminas, em 1969,
como
entidade
centeXavier
de assistência
A Fundação
Sãobeneﬁ
Francisco
(FSFX),
social,
a Fundação
SãodeFrancisco
Xavisocial,
er (FSFX)
entidade
beneficente
assistência
recebeu, inicialmente, a missão de assegurar a
formação educacional de qualidade por meio da
gestão do Colégio São Francisco Xavi
er (1962)
Xavier
e promover a saúde, assumindo a administração
do Hospital Márcio Cunha (1965). A InstituiInstituição
ção
preserva
a busca
contínua
atuação
preserva
a busca
contínua
pelapela
atuação
de de
excelência, na qual o ser humano se encontra,
invariavelmente, no centro de suas ações, seja
como beneﬁ
ciário direto, seja como propulsor
beneficiário
dessa engrenagem.
Ao exercer, há 51 anos, a responsabilidade
social com visão empreendedora e planejamento
estratégico, a Fundação vem multiplicando as
oportunidades de mercado ao mesmo tempo em
que se consolida como referência para entidades de saúde, educação e segurança do trabalho
em todo o país. Em 2020, manteve-se à frente
de oito unidades, sendo elas: Hospital Márcio
Cunha (HMC), Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), Hospital de Cubatão (HC), Hospital
Maternidade Vital Brazil (HMVB), operadora de
planos de saúde Usisaúde, Centro de Odontologia Integrada (COI), VITA - Soluções em Saúde
Ocupacional e Fundação Educacional São Francisco Xavier. No mesmo ano, o efetivo da FSFX
chegou a 6.526 colaboradores.
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BRAÇO SOCIAL DA USIMINAS EM
SAÚDE E EDUCAÇÃO, EM 2020,

A FSFX ESTEVE À FRENTE
DE OITO UNIDADES:
HOSPITAL MÁRCIO CUNHA (HMC), HOSPITAL
MUNICIPAL CARLOS CHAGAS (HMCC),
HOSPITAL DE CUBATÃO (HC), HOSPITAL
E MATERNIDADE VITAL BRAZIL (HMVB),
USISAÚDE, VITA – SOLUÇÕES EM SAÚDE
OCUPACIONAL, CENTRO DE ODONTOLOGIA
INTEGRADA (COI) E FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
SÃO FRANCISCO XAVIER (FESFX).
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Nossos Valores

Nossa Visão
Ser modelo de excelência no país, nas áreas de saúde e educação.

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 a segurança
e a humanização em todas as nossas ações.

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

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.

Política de Qualidade
A excelência é um compromisso institucional, por isso deve estar presente em todas as nossas atividades. Para isso:

Praticamos o
respeito e a
valorização do
ser humano;

Agimos para
aperfeiçoar,
continuamente,
nossas práticas e
nossos resultados;

Incentivamos o
autodesenvolvimento
de nossos
colaboradores;

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 referentes aos clientes, aos colaboradores ou à Instituição. Consideramos, com extrema seriedade,
os princípios morais e legais das pessoas e das entidades com as quais nos relacionamos.

Atuamos para
atender às
necessidades e às
expectativas de
nossos clientes
e parceiros.

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

Inovação. Melhoramos, continuamente, os serviços prestados e os 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.

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 Instituição e mantemos mecanismos
de controle para evitá-los.

Reconhecimento aos profissionais da
linha de frente no enfrentamento à Covid-19.

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

Presença

GRANDE
PORTE

Localização das unidades em 2020

HMC
•
•
•
•

•
•
•
•

Hospital Márcio Cunha - Unidade I
Hospital Márcio Cunha - Unidade II
Unidade de Oncologia
Central de Resultados de Exames

Unidade Avançada Ideal
Unidade Avançada Canaã
Unidade Avançada Coronel Fabriciano
Atenção Domiciliar
COI

•
•
•
•

Centro de Odontologia Integrada
Unidade Avançada do Canaã
Hospital Márcio Cunha
AAPI (Associação de Aposentados e
Pensionistas de Ipatinga)
VITA

• Bom Retiro
• Usina de Ipatinga
• Aperam Timóteo
USISAÚDE
•
•
•
•
•

6

Legenda:

estados
brasileiros

Usifamília Bom Retiro
Usifamília Canaã
Usifamília Coronel Fabriciano
Usifamília Timóteo
Unidade de Atendimento ao Cliente
Bairro das Águas
• Unidade de Atendimento ao Cliente
Centro Ipatinga
• Unidade de Atendimento ao Cliente
Timóteo

FSFX
FESFX
COI
HC
HMC
HMCC
HMVB
USISAÚDE
VITA
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Itabira e João Monlevade

Vale do Aço

FSFX

Presente em

São Paulo
VITA

Minas Gerais

6.526
COLABORADORES

São Paulo

FESFX
•
•
•
•

Faculdade São Francisco Xavier - Cariru
Colégio Técnico – Horto
Colégio São Francisco Xavier – Cariru
Baby Care
HMVB

• Timóteo

HMCC
• Hospital Municipal Carlos Chagas

•
•
•
•

Soluções Usiminas Guarulhos
Soluções Usiminas Taubaté
Soluções Usiminas São Roque
Soluções Usiminas Bonsucesso

Baixada Santista

USISAÚDE
• Unidade de Atendimento ao Cliente
Itabira
• Usifamília Itabira
• Unidade de Atendimento ao Cliente
João Monlevade

• Hospital de Cubatão

Belo Horizonte

• Atenção Domiciliar
• Centro de Diagnóstico

USISAÚDE
• Unidade de Atendimento ao Cliente BH
• Usifamília BH
• Usisaúde Sede Usiminas
VITA
•
•
•
•
•
•

Soluções Usiminas Betim
Soluções Usiminas Santa Luzia
Sede Usiminas
FIAT Betim
Petrobrás
Vallourec Mineração - Nova Lima

HC

FSFX

USISAÚDE
• Hospital de Cubatão
• Unidade de Atendimento ao Cliente
Ana Costa
• Usifamília Ana Costa
• Usifamília Campo Grande
VITA
• Usina de Cubatão
• CMOC

Rio Grande do Sul

Ouro Branco

Porto Alegre

VITA
• Gerdau Siderurgia
• Unidade de Saúde Ocupacional Ouro
Branco

USISAÚDE
• Soluções Usiminas
VITA

Itabirito

• Soluções Usiminas

VITA
• Gerdau Itabirito (Ouro Branco)

Itaúna e Itatiaiuçu
USISAÚDE

Pernambuco
Suape
USISAÚDE

• Usiminas Mineração
VITA

• Soluções Usiminas
VITA

• Usiminas Mineração

Espírito Santo

• Pernambuco: Soluções Usiminas

Góias

Vitória

VITA

VITA

• CMOC - Catalão

• Usiminas Porto
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A contratação de uma das maiores empresas
de consultoria do mundo, a KPMG Auditores
Independentes, para realizar a diagnose sobre
a organização da gestão, marcou o início da
mudança. O resultado veio ao encontro dos
anseios do Conselho, propondo reﬂexão sobre
um novo paradigma de governança.
Adicionada à consultoria, a contratação de
escritórios jurídicos externos, com relevante
expertise em assessoria fundacional, apresentou contribuições signiﬁcativas ao processo.
A equipe propôs-se ao estudo de doutrinas,
em especial, o Guia de melhores práticas para
organizações do terceiro setor, de autoria do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
– IBGC. Tais etapas embasaram a convicção
necessária em prol de uma reforma proativa de
governança, pautada na eﬁciência máxima.
Em paralelo, a Instituição buscou estreitar as
relações com a Curadoria de Fundação de Ipatinga, exercida pelo Ministério Público de Minas
Gerais, para a consolidação de novo modelo de
estatuto social, berço da governança. A revisão
estatutária visou não somente à modernização
da sua redação, mas também à inauguração de
um novo conceito de gestão, de forma a conferir mais integridade, eﬁciência, transparência e
credibilidade à estrutura organizacional.

Entidade beneficente de assistência social, a FSFX constitui
o braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação.

Modelo de governança
A Fundação São Francisco Xavier é certiﬁcada como entidade beneﬁcente de assistência
social, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, e mantém o foco do seu trabalho na
sustentabilidade e no desenvolvimento humano, seguindo um modelo de governança arrojado,
eﬁciente e atualizado.
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Com a otimização do modelo de gestão, o
Conselho Curador passou a ser constituído
por sete pessoas de reputação ilibada, sendo
cinco
pela Usiminas
e mais edois
sendoindicadas
cinco indicadas
pela Usiminas
conselheiros
independentes.
A principalA
mais dois conselheiros
independentes.
mudança
ocorreu no
modelonodemodelo
diretoria
principal mudança
ocorreu
de
presidencialista,
substituído
diretoria
diretoria presidencialista
pelapela
diretoria
substituído
colegiada. O
cargo de presidente
Atualmente,
o estatutofoi
prevê
por
diretores
estatutários,
sendo
umatrês
Diretoria
Executiva
colegiada
queum deles
opode
diretor-presidente.
Atualmente,
Diretoria
contar com até três
diretores,a sendo
Executiva
composta
dois diretores
composta éhoje
por doispor
diretores
estatutários,
estatutários,
sendo um diretor-presidente
sendo um diretor-presidente
e um diretor e um
diretor
administrativo-ﬁnanceiro.
administrativo-financeiro.

Nova estrutura
organizacional
Ao longo dos anos, a Fundação São Francisco
Xavier pautou a sua gestão de forma proﬁssional e independente da sua instituidora, a
Usiminas. A partir de 2019, com o propósito de
tornar sua administração mais eﬁcaz, iniciou-se
o processo de atualização das bases de governança da FSFX.
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Governança FSFX:
órgãos e funções

Perﬁl dos membros
FAIXA ETÁRIA

A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
VIABILIZA A DIVISÃO DE TAREFAS,

No intuito de fortalecer o processo de
tomada de decisões, as alterações estatutárias também resultaram na inclusão de novos
órgãos de controle, quais sejam, o Conselho
Fiscal e o Compliance. O Conselho Fiscal,
órgão autônomo, composto por três membros efetivos, foi criado para contribuir com
o controle da gestão e para ﬁscalizar os atos
dos administradores em conformidade com
as bases estatutárias e as normas legais.

TORNANDO AS AÇÕES
MAIS COLETIVAS.

O objetivo é democratizar a gestão e imprimir
mais retidão com a forma plúrima, visando à
mitigação de riscos e à descentralização de
poder e de responsabilidades que, anteriormente, estavam vinculadas, unicamente, ao
presidente da Instituição. A nova estrutura
organizacional viabiliza a divisão de tarefas,
tornando as ações mais coletivas.

Para evitar atos de desvio de ﬁnalidade e de
corrupção, foi instituído o departamento de
Compliance, com a missão de regular os limites do comportamento das relações de todas
as pessoas físicas e jurídicas com a FSFX, de
acordo com as melhores práticas de ética,
integridade e de transparência e em conformidade com as normas legais que regulam a
atividade fundacional.

Nesse novo modelo, observou-se também a
necessidade de criação do cargo de diretor de
Hospitais, haja vista a importância da visão
de um proﬁssional qualiﬁcado na tomada de
decisões voltadas para a área da saúde. Assim,
houve a contratação de um diretor celetista.
De igual forma, foi criado o cargo de diretor de
Soluções em Saúde, Comercial e Marketing,
também ocupado por um proﬁssional celetista.

Assim, o novo modelo de gestão implantado
busca a imoderada excelência legal da governança corporativa da Fundação São Francisco Xavier.

Tendo em vista que o modelo anterior já
atendia aos pré-requisitos de mercado no
tocante à auditoria, órgão de assessoramento
do Conselho Curador composto por um
proﬁssional apto ao cargo, não houve
necessidade de alterações. No entanto, foram
alterados os métodos de comunicação que
passaram a ser destinados à gestão coletiva.

Conheça o organograma
da FSFX em
www.fsfx.com.br/organograma
www.fsfx.com.br/a-fundacao/sobre/
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Conselho Curador. Órgão colegiado, responsável pela orientação geral da administração, tem por ﬁnalidade assegurar que os
órgãos de gestão atuem de forma a garantir
a viabilidade econômica da Instituição.
Diretoria Executiva. Órgão colegiado,
responsável pelo exercício das atribuições
decisórias concernentes às ﬁnalidades da
FSFX, de forma colegiada ou individual,
conforme as diretrizes ﬁxadas pelo Estatuto.

QUANTIDADE PORCENTAGEM

de 30 a 39 anos

5

20%

de 20 a 29 anos

5

20%

de 40 a 49 anos

6

24%

de 50 a 59 anos

8

32%

de 60 a 63 anos

1

4%

Total: 25 membros.
56%
44%

Auditoria Interna. Órgão vinculado ao
Conselho Curador, tem por ﬁnalidade
assessorar o exercício de suas funções de
auditoria, supervisão e ﬁscalização. Coordena ações corporativas de identiﬁcação e
tratamento de riscos operacionais, estratégicos e de adoção de controles internos.

Conselho Curador
Presidente Cesar Augusto Espindola Bueno
Conselheiro Bruno Lage de Araújo Paulino
Conselheiro Claiton Luiz da Costa
Conselheiro Eduardo Moreira Pereira
Conselheiro Júlio Mendez Arroyo
Conselheiro Guilherme Lycarião
Conselheiro Edvânio Carneiro

Conselho Fiscal. Órgão de caráter ﬁscalizador e independente, que busca, por
meio dos princípios de transparência,
equidade e prestação de contas, contribuir
para o melhor desempenho da Fundação.
Compliance. Órgão vinculado ao Conselho Curador, atua com o objetivo de
prevenir e mitigar a ocorrência de desvios, fraudes e corrupção. É responsável por veriﬁcar se as ações adotadas
estão de acordo com princípios e valores, leis e dispositivos regulatórios.

Conselho Fiscal
Presidente Lucas Marinho Sizenando Silva
Conselheira Lilian Drummond
Diniz Malaco Moreira
Conselheiro Paulo Sávio Bicalho
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Comitês e
comissões
No intuito de garantir o atendimento à legislação, a eﬁciência dos processos, implementar as melhores práticas
e evoluir continuamente em
performance, a Fundação
São Francisco Xavier mantém
comissões e comitês diversiﬁcados em suas unidades.
Os grupos de trabalho, alinhados à missão, à visão e aos
valores da Instituição, estão
preparados para auxiliar ou
conduzir trabalhos desaﬁadores, promovendo amplas
discussões que possam respaldar, assertivamente, as tomadas de decisão. O desempenho
desses grupos é sistematicamente monitorado pela equipe
da Gerência de Qualidade e
Núcleo de Estatística, por
meio das auditorias internas.

Fundação São Francisco Xavier

UNIDADE

COMISSÃO
Comitê Interno de Apuração e
Divulgação dos Resultados do IPD
Comissão de Segurança à Vida e ao Ambiente
Comissão de Padronização de Materiais,
Medicamentos e Vigilância Farmacêutica
Atualização da Comissão dos
Estudos sobre Filantropia
Constituição do Comitê de Ética
e Conduta da FSFX e da FESFX
Constituição do Comitê de Privacidade
de Dados (LGPD) da FSFX e da FESFX

FSFX

EM 2020,

MAIS DE 30 ENTIDADES,
ENTRE INICIATIVAS PÚBLICAS E
PRIVADAS, COMPUSERAM A REDE
COLABORATIVA DA FSFX.

Comissão de Gestão de Obras
Constituição do Comitê de Projeto
Prioritário e Sistemas de Gestão
Comissão de Gerenciamento de Riscos
Comissão Especial de Licitação

HMC

HMCC

USISAÚDE
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• Federação das Santas Casas e Hospitais

• Centro das Indústrias do Estado de São Paulo

Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas)

(CIESP)
• Associação Comercial de Santos

Constituição do Comitê do
Projeto Prioritário do HC

• União Nacional das Instituições de Autogestão

• Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais

Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar - CCIH

Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar - CCIH

em Saúde (Unidas)

Nordeste Mineiras, Nordeste MG (SINEP/NE)

• Legal, Ethics & Compliance (LEC)

• Associação Brasileira das Mantenedoras

• Associação Nacional da Indústria de Material de

• Associação Brasileira de Medicina de Emergência

Constituição do Comitê do Projeto
Prioritário Gestão de Cuidados

• Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do

• Instituto Ética Saúde

Núcleo de Segurança do Paciente

Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar - CCIH

de Minas Gerais

(Abramge)

Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG)

Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar - CCIH

• Conselho Regional de Enfermagem

• Associação Brasileira de Medicina de Grupo

Comissão do Núcleo de Acesso e
Qualidade Hospitalar (NAQH)

Núcleo de Segurança do Paciente
HMVB

• Associação Médica

• Associação dos Hospitais de Minas Gerais (AHMG)

Núcleo de Segurança do Paciente
HC

• Associação Nacional de Hospitais Privados

Comitê do Projeto Prioritário de Captação
e Recebimento de Verbas Públicas

Atualização da Comissão para Incorporação
de Tecnologia em Saúde (CITES)

ENTRE COMITÊS, COMISSÕES
E NÚCLEOS, COMPÕEM
O QUADRO DA FSFX.

Ciente de que o diálogo e a proximidade
com instituições que apresentam traços e
interesses elevados trazem oportunidades
de crescimento e promoção da saúde e
da segurança no trabalho, a Fundação
São Francisco Xavier integra uma rede
colaborativa, ampla e diversiﬁcada, na qual
associações, hospitais, conselhos e outras
organizações coparticipam de projetos, com
foco na excelência dos resultados.

Divulgação e criação do Comitê de Priorização
e Aprovação de Projetos de Inovação e TI

Constituição do Comitê do
Projeto Prioritário do HMC

MAIS DE 20
GRUPOS,

Rede colaborativa

de Ensino Superior (ABMES)
• Rede Filantrópica de Saúde
• Associação Brasileira de Captadores

(ABRAMEDE)

de Recursos (ABCR)

• Associação de Medicina Intensiva Brasileira
(AMIB)
• Associação de Apoio a Residência Médica
de Minas Gerais (Aremg)
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Fundação São Francisco Xavier

Compromissos
Para a Fundação São Francisco Xavier, honrar seus compromissos é uma atitude adotada ao longo de cinco décadas, inﬂuenciando, signiﬁcativamente, a credibilidade e
a solidez alcançadas pela Instituição. Tal conduta está
respaldada na certeza de que é preciso haver o crescimento mútuo no desenvolvimento do entorno, para que
a evolução efetiva aconteça, beneﬁciando, sobretudo,
o ser humano. A consciência arraigada como cultura
inﬂuencia a sua atuação social, ambiental, ética e a conduta dos colaboradores.

Visita virtual: iniciativa humanizada, implantada
em todas as unidades hospitalares da FSFX.

Social

Ambiental

O respeito, a liberdade e a valorização dos colaboradores e
da comunidade são alguns princípios sociais que norteiam
a gestão da Fundação São Francisco Xavier em todas as
suas unidades. A Instituição cumpre a sua vocação e faz-se
presente no dia a dia das comunidades em que atua, com
uma série de iniciativas. Um dos principais indicadores
nessa área é o atendimento pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), um montante que supera 70% de todo o atendimento
das suas unidades hospitalares.

O compromisso ambiental é uma das premissas da Fundação
São Francisco Xavier e uma das principais marcas de sua
atuação, mobilizando os colaboradores, os parceiros e as
comunidades de sua área de inﬂuência. Entre as preocupações ambientais da FSFX, estão a correta destinação de resíduos, a redução do consumo de água e de energia elétrica,
com a adoção de novas tecnologias para melhor utilização
desses recursos, e a produção, em viveiro próprio, de plantas
para manutenção dos jardins e dos projetos paisagísticos.

Econômico

Transparência e ética

A utilização consciente dos recursos ﬁnanceiros e o
respeito aos valores e aos princípios éticos formam a base
da gestão econômica da FSFX, para continuar crescendo
e reforçando seu papel positivo na sociedade. Em suas
ações, a Instituição busca uma relação sustentável
que agregue valor aos clientes, aos colaboradores e à
comunidade, para que todos cresçam e beneﬁciem-se
dessa parceria. Nesse esforço, para equilibrar receitas e
despesas, alcançar os resultados positivos e monitorar
indicadores, metas e projetos, a FSFX utiliza uma série
de ferramentas de gestão e rigoroso planejamento
estratégico com foco no desenvolvimento sustentável.

Transparência, ética e integridade corporativa são valores
preservados e praticados pela FSFX na relação com seus
stakeholders, mantendo a credibilidade e a conﬁança nas
ações da Instituição. A ética objetiva dar direção e consistência à gestão corporativa, tornando-se o seu principal pilar de
sustentação. A transparência, por sua vez, é a chancela desse
trabalho, que disponibiliza aos públicos interno e externo
todas as informações sobre as ações responsáveis da Instituição. Na busca permanente pela excelência, a FSFX prima
pela honestidade, pela integridade e pelo respeito às pessoas. A Instituição compreende tal posicionamento como o
caminho mais assertivo na promoção do bem-estar coletivo.
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Fundação São Francisco Xavier

Ouvidoria

Relatório
estatístico
e analítico

A Fundação São Francisco Xavier e a
Fundação Educacional São Francisco
Xavier mantêm canais de diálogo com
os seus públicos interno e externo, por
meio dos quais podem ser realizados
solicitações, sugestões, reclamações,
elogios e quaisquer outros comentários
que se relacionem com a Instituição.

Anualmente, a Ouvidoria da
Fundação, nos setores de saúde
e educação e na operadora,
consolida o relatório estatístico
e analítico e compila as demandas
e as melhorias implementadas.

A Ouvidoria atende e busca soluções
para as questões recebidas, visando à
evolução dos processos e à transparência das ações. As demandas são tratadas e respondidas no prazo máximo de
7 dias úteis, e pode ser pactuado até 30
dias úteis quando necessário. A Ouvidoria atua de forma conﬁdencial, independente e isenta.

Os dados da Operadora Usisaúde
são encaminhados à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

EM 2020, FORAM APURADAS

1.017 DEMANDAS

COM O TEMPO MÉDIO DE
ATENDIMENTO DE 3,72 DIAS ÚTEIS.

Prazo máximo de
atendimento: 7 dias
ouvidoriafsfx@fsfx.com.br

Entre as principais demandas apuradas, 43% são reanálises de autorização de procedimentos e 57%
constituem outros assuntos (reclamações, elogios, sugestões etc.).

0800 979 7555
www.fsfx.com.br/ouvidoria-fsfx
Avenida Kiyoshi Tsunawaki, 41,
Bairro das Águas. CEP: 35.160158 (Ipatinga/MG)

A FSFX mantém diferentes canais de interação com seus públicos,
no intuito de acolher, atender e evoluir na prestação dos serviços.
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Fundação São Francisco Xavier

Compliance

Outras iniciativas
Inserção do tópico sobre Compliance nos treinamentos de integração e realização de treinamentos, presenciais e online, sobre o tema.

Em 2020, como parte do processo de atualização do modelo de governança da FSFX, e estruturação da áreae do programa de Compliance,
foi iniciada a revisão do Código de Ética e
Conduta, a elaboração da Política de Anticorrupção e da Política de Conﬂito de Interesses.
Essas normativas entrarão em vigor, a partir de
2021, período previsto para comunicação e treinamento dos colaboradores.

Adoção da campanha “Ética não é moda;
Ética é saúde” nos treinamentos introdutórios
do Instituto Ética Saúde, visando à prevenção
de suborno e corrupção no setor de saúde.
Associação ao Programa LEC Procompliance,
da LEC Legal, Ethics & Compliance, com realização de palestra de compliance anticorrupção
aos gestores.

Em paralelo, o Comitê de Ética e Conduta foi
reativado com reuniões mensais.
Também durante o ano, houve a elaboração do
formulário e do sistema para declaração de
conﬂito de interesse para colaboradores e candidatos na admissão e o mapeamento das principais áreas em que colaboradores possuem
relacionamento com o setor público ou com
pessoa exposta politicamente (PEP).

EM 2020,

Privacidade e
proteção de dados
A Fundação tem o compromisso de
proteger a privacidade das informações de seus clientes, beneﬁciários,
fornecedores e colaboradores. Para
demonstrar esse compromisso com
a segurança e a privacidade das
informações coletadas em nossos
ambientes, estabelecemos regras
de tratamento dos dados pessoais
pautadas pela transparência e clareza, respeitando as leis em vigor.
Para conhecer melhor como tratamos dos dados pessoais de nossos
clientes, beneﬁ ciários, fornecedores e colaboradores, vi site nossa
página de privacidade, disponível
no endereço eletrônico https://fsfx.
com.br/a-fundacao privacidade/.

NÃO HOUVE DENÚNCIAS
DE CASOS DE CORRUPÇÃO
OCORRIDOS NA FSFX.

EM 2020,

NÃO HOUVE REGISTRO
O Canal Direto, terceirizado com a empresa especializada,
tem lançamento previsto para janeiro de 2021.

DE QUEBRA DA PRIVACIDADE DE
DADOS ORIUNDOS DA INSTITUIÇÃO.

contatoseguro.com.br/fsfx
Em 2020, todas as unidades da FSFX passaram por revisão da
metodologia relacionada à proteção de dados dos clientes.

0800 800 8707
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Fundação São Francisco Xavier

Gestão da qualidade
Estratégica para toda instituição que busca alcançar patamares cada vez mais elevados em
performance, aspiração da Fundação São Francisco Xavier desde a sua criação pela Usiminas,
a Gestão da Qualidade emerge como ferramenta diária de revisão, evolução dos processos e
aplicação das melhores práticas, em todas as unidades da FSFX. Com o foco imutável na satisfação
máxima dos clientes e dos demais públicos, na segurança dos pacientes e colaboradores,
embasada na Política de Qualidade da FSFX, aplicando recursos de monitoramento, análise de
riscos e controle de resultados e processos sistematizados, a Gestão da Qualidade tem contribuído
expressivamente, ao longo dos anos, para que a Instituição alcance e mantenha um lugar de
liderança nas áreas em que atua.

Na FSFX, a auditoria interna e o monitoramento por
comitês específicos são parte da Gestão de Riscos.

Em 2020, a Gerência de Qualidade e o Núcleo de Estatística, em parceira com os proﬁssionais das
diversas unidades da Fundação São Francisco Xavier e da Fundação Educacional São Francisco
Xavier (FESFX), mesmo diante do contexto adverso ocasionado pela pandemia da Covid-19,
mantiveram ações que culminaram na manutenção de suas certiﬁcações.

Gestão de riscos

30
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ONA - HC

ONA - HC

ISO 9001 - VITA

ISO 9001 - VITA

HIMSS - Estágio 7 - HMC

HIMSS - Estágio 7 - HMC
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colaboradores.
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2016 2016
2016 2016
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2007 2014
2014 2016

ISO 9001ISO- 9001
Laboratório
- LaboratórioHMC
HMC

Iniciou-se a revisão da metodologia de gestão de riscos,
para aumentar a abrangência dos processos e promover
maior capilaridade da cultura de gestão de riscos na
FSFX. Para tanto, aplicou-se a visão de riscos corporativos apresentados no nível estratégico, para a tomada de
decisão no agregado, em um padrão de quantidade de
exposição independente da natureza do risco, com foco
em respostas sistêmicas para a Instituição.

De acordo com os preceitos
de melhoria contínua, para
2021, estão planejadas
ações para consolidar a
visão de riscos corporativos
e disseminar tal prática em
todos os níveis de gestão,
com a utilização de novas
ferramentas de avaliação de
riscos, além da execução de
um programa corporativo de
treinamentos.

ISO 9001 - Colégio São Francisco Xavier

Melhorias em 2020

Metas para 2021

ISO 9001 - Colégio São Francisco Xavier

A gestão de risco corporativos da FSFX é um processo
liderado pela alta administração, coordenado por auditoria interna e monitorado pelo Comitê de Gestão de
Riscos Corporativos. O objetivo do processo é estabelecer as regras e as orientações para a gestão de riscos em
resposta às necessidades de alinhamento às diretrizes
de governança corporativa, os controles que visam à preservação e à geração de valor, e, em conformidade com o
seu propósito, os valores e as estratégias das unidades.
A Gestão de Risco estabelece a forma de identiﬁcação,
avaliação, priorização, tratamento, monitoramento e
comunicação dos riscos corporativos da Fundação São
Francisco Xavier.
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DESTACAM-SE AS
RECERTIFICAÇÕES ISO 9001
- 2015 DA FESFX, DA USISAÚDE, DO COI,
DA VITA E DAS ÁREAS CORPORATIVAS E
AS MANUTENÇÕES DAS CERTIFICAÇÕES
ONA - NÍVEL 3 DO HMC, ONA NÍVEL 1
DO HC E RN277 DA USISAÚDE.

Fundação São Francisco Xavier

A equipe de qualidade também direcionou
esforços para a adequação à nova versão da
HIMSS/EMRAM- nível 07 e para a manutenção dos requisitos DIAS/NIAHO com previsão
de auditorias de recertiﬁcação para o início
do próximo ano.
Uma força tarefa foi organizada em parceria
com a equipe da Usisaúde, visando à adequação aos requisitos da RN 452, que substituirá
a RN 277 em 2022.
Além disso, houve a incorporação da metodologia de auditoria remota para a realização
das auditorias internas.

Para a FSFX, o recurso humano representa o seu maior diferencial e é
responsável por elevar o trabalho de cada unidade a um patamar de excelência.

Gestão de pessoas
A Fundação São Francisco Xavier mantém o ser humano, valor primordial, no centro
focal da Instituição, seja como executor das suas atividades, seja como beneﬁciário
de suas entregas, construindo coletivamente, agregando e gerando valor para a
sociedade. Com essa dinâmica essencialmente humana, a FSFX estrutura a sua política
de desenvolvimento de pessoas, cujas diretrizes estão voltadas para a promoção de
um ambiente de desenvolvimento e realização pessoal e proﬁssional, a atração de
proﬁssionais que se identiﬁquem com o propósito da Instituição e a atuação coletiva com
foco no alcance de resultados cada vez mais satisfatórios aos seus diferentes públicos.
As informações detalhadas sobre a Gestão de Pessoas, exercida pela Fundação
São Francisco Xavier, estão no capítulo 5, Geração de Valor, deste Relatório.

Gestão ambiental
A responsabilidade socioambiental está presente nas
atividades desenvolvidas pela Fundação São Francisco
Xavier, seja em iniciativas de conscientização para
seus diferentes públicos, seja em ações concretas para
reduzir o consumo dos recursos naturais e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente. Ao longo dos anos, a
Instituição mantém estratégias efetivas, investindo nas
práticas mais adequadas à sustentabilidade. A revisão
contínua, a substituição de metodologias e a incorporação
tecnológica são recorrentes. Em paralelo, a Instituição
promove um diálogo saudável com as comunidades,
estimulando a colaboração da população para a promoção
do desenvolvimento social sustentável.
Os indicadores relacionados à gestão ambiental da
Fundação São Francisco Xavier estão no capítulo 6, Valor
Ambiental, deste Relatório.
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Inovações, pesquisa
e desenvolvimento
A pesquisa
A implantação do setor de Pesquisa Clínica na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), em 2017, consolidou um
diferencial estratégico para a Instituição, uma vez que a Unidade
passou a receber propostas de estudos clínicos no segmento da
oncologia que buscam diferentes perﬁs de pacientes para experimentação de novos medicamentos.
Além da qualiﬁcação da assistência, com ganhos inquestionáveis, a pesquisa trouxe esperança, por possibilitar tratamentos
inovadores que podem apresentar melhores resultados a pacientes que não responderam ao procedimento habitual. Desde o
início das suas atividades, a Pesquisa Clínica demandou qualiﬁcação e treinamento da equipe assistencial, que evolui em
desempenho, gerando conhecimento e novas possibilidades de
tratamento aos pacientes.

Em 2020
Liderado por um investigador principal e dois coordenadores
de pesquisa apoiados pela equipe de médicos, farmacêuticos,
enfermeiros e pela área de diagnóstico e administrativa, em
2020, o setor ganhou importância estratégica, passando por
uma reestruturação, com a criação do cargo de coordenador de
ensino e pesquisa e a contratação de mais um enfermeiro coordenador de pesquisa, além da nova alocação física.

Desde 2017, o setor de pesquisa promove avanços significativas,
como novas opções de tratamento para pacientes oncológicos.
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O ANO DE 2020 NA PESQUISA
Oncologia
Mesmo no contexto da pandemia, a pesquisa clínica
na oncologia iniciou o recrutamento para 4 estudos
e foi selecionada para condução de mais 5 estudos.
Encerrou o ano de 2020 com 14 estudos clínicos em
oncologia, que abrangem pacientes com câncer de
cabeça e pescoço, esôfago, pulmão, pele, colorretal,
bexiga e próstata.

Pesquisas envolvendo a Covid-19
Registro Nacional Covid-19
O Hospital Márcio Cunha foi um dos 36 hospitais participantes do estudo observacional liderado pela Universidade Federal de Minas Gerais com a coleta de
dados de mais de 360 pacientes, formando um banco
de dados com mais de 5.000 pacientes de 17 cidades.
O esforço conjunto dos hospitais foi base para vários
estudos e publicações que possibilitarão conhecer o
perfil clínico do paciente com Covid-19 no Brasil.

Calculadora de risco de mortalidade
do paciente com Covid-19
O trabalho, com a participação do HMC, desenvolveu uma calculadora capaz de predizer o risco de
morte por Covid-19, a partir de dados da admissão do
paciente.

Primeiro estudo clínico conduzido no HMC I
O HEPMAB, coordenado pelo Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (Incor USP), tem o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento tocilizumab e das diferentes doses de heparina em paciente
com quadro grave de Covid-19.
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Registro dos pacientes póstransplante renal infectados
pelo coronavírus

Em 2020

O Hospital Márcio Cunha é um dos
centros participantes do estudo que
propõe avaliar o desenvolvimento
da Covid-19 em pacientes em póstransplante renal.

O Programa Residência Médica, reconhecido pelo Ministério da Educação
(MEC) e subsidiado com recursos
públicos do Ministério da Saúde e com
recursos próprios, integra as atividades
de ensino das unidades hospitalares da
FSFX.

Ensino
A Fundação São Francisco Xavier
compreende a promoção do ensino
como propulsora do desenvolvimento
humano em todo o seu espectro,
não somente ampliando a visão e a
capacidade individuais, mas também,
e principalmente, possibilitando o
aprofundamento e a expansão de
todas as áreas do conhecimento com
ganhos tangíveis e intangíveis para
a humanidade. Diante do propósito
da Instituição de ser agente de
transformação social nas áreas de saúde
e educação, a FSFX mantém iniciativas
de ensino também em suas unidades
hospitalares, com impactos positivos
para a comunidade.

Residência médica

A COORDENAÇÃO DE ENSINO E

PESQUISA OFERTOU 51 VAGAS
PARA OS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MÉDICA DA FSFX.

HMC: 41 vagas em 16 áreas de atuação
da medicina (anestesiologia, cardiologia,
cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, medicina de emergência, medicina de família e comunidade,
medicina intensiva, nefrologia, neonatologia, oncologia clínica, ortopedia e
traumatologia, pediatria, pré requisito
cirúrgica básica, radiologia e diagnóstico
por imagem e radioterapia).

29 residentes concluindo a residência.
 00% de aprovação dos residentes nas provas de
1
título das sociedades de ortopedia.

Pós-graduação
A finalidade do programa de pós-graduação pelo convênio IPEN/FSFX é a formação de profissionais multiplicadores da pesquisa e do ensino da FSFX. Em 2020,
o Programa de Tecnologia Nuclear do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares – Mestrado/Doutorado, iniciado em 2017, em parceria com o IPEN/
USP, manteve as atividades de forma virtual, com reuniões online, com os orientadores e o coordenador do
programa. Ao final do ano, o programa somou 15 profissionais no mestrado e cinco profissionais no doutorado. No total, 11 projetos já passaram pela avaliação
do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, e
seis alunos efetivaram a matrícula na USP.

CEP
Estratégico para acompanhar a produção científica na Instituição e validar projetos de pesquisa, o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) constitui-se de
um colegiado interdisciplinar e independente, de
caráter consultivo, normativo, deliberativo e educativo, que visa a promover a reflexão em torno da ética
nas pesquisas.

HC: vagas nas áreas de clínica médica,
ortopedia, traumatologia, pediatria e
pré-requisito de cirurgia básica.
HMCC: 6 vagas, sendo 2 em clínica
médica, 2 em medicina intensiva e 2 em
pré-requisito de área cirúrgica básica.
99 residentes ativos no ano.

EM 2020, FORAM 26 PROJETOS
APROVADOS PELO CEP.

22 projetos desenvolvidos por pesquisadores da FSFX.
4 projetos desenvolvidos por pesquisadores externos.

37

Relatório de Sustentabilidade 2020

Fundação São Francisco Xavier

Estágio de férias
Em janeiro de 2020, o programa Estágio de Férias contou
com 73 acadêmicos, sendo 16 no Hospital de Cubatão (HC),
no município homônimo, em São Paulo; quatro no Hospital
Municipal Carlos Chagas (HMCC), no município de Itabira,
MG; 53 no Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, MG.
Não foi aberto edital para estágio de férias em julho de
2020, em razão do pico da pandemia.
O Hospital Márcio Cunha seguiu sua parceria com a Faculdade de Medicina da Univaço, recebendo, em 2020, o total de
575 acadêmicos, respeitando os novos protocolos de segurança em razão da pandemia de Covid-19. A iniciativa reuniu:
314 acadêmicos do 5º período
171 acadêmicos do 9º período
90 acadêmicos do 11º e do 12º períodos
Em relação aos eventos cientíﬁcos, a pandemia também
provocou impacto na realização das atividades presenciais.
O setor adequou-se à nova realidade e promoveu sete
eventos cientíﬁcos virtuais:
Covid-19: pandemia no contexto assistencial do HMC
Protocolo de radiologia: métodos diagnósticos no trauma
Hepatologia: atualização em LI-RADS
Avaliação inicial do paciente politraumatizado
Avaliação imunológica do transplante renal
Sistematização ao atendimento da sepse

Jornada virtual
Em decorrência do contexto
pandêmico, pela primeira vez,
a Jornada de Ortopedia do
Vale do Aço, em sua sétima
edição, foi realizada em meio
digital, batizada de 1ª Jornada
Virtual da Seccional Leste,
que reuniu mais de 200 médicos especialistas em ortopedia e traumatologia e teve a
participação de palestrantes
nacionais e internacionais.
Entre eles, o professor associado de Cirurgia Ortopédica
da Harvard Medical School/
Boston Children´s Hospital,
Dr. Eduardo N. Novais; o presidente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia
- Regional Minas Gerais (Sbot-MG), Dr. Wagner Guimarães
Lemos; o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia
Pediátrica, Dr. Gilberto Francisco Brandão, entre outros.
Em pauta, houve discussões
sobre inovações tecnológicas
em membros inferiores pediátricos e palestras sobre temas
relacionados a membros superiores e coluna.

XII Jornada de Ortopedia

O cuidado humanizado é parte indissociável na
atuação dos colaboradores da FSFX.
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Nossos números

8

5

Unidades de
serviços

Certificações nacionais
e internacionais

6.526

8,2

R$

milhões

903

Leitos em quatro
unidades hospitalares

393

R$

Investidos em obras de
infraestrutura

Investidos em aquisições
de materiais e serviços

98.000

Horas de treinamentos
oferecidos

3.352

Fornecedores de materiais
e serviços

296.728

1.060

74%

3
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no total de atendimento
a pacientes do SUS

milhões

Investidos no
combate à Covid-19

1.593

milhões

Colaboradores

Médicos atuantes
nas unidades hospitalares

27

R$

Pacientes recuperados
de Covid-19

2,7

R$

Chamadas de
call center

milhões

Exames de
patologia clínica

51.000

Hospitais destaques no
enfrentamento à Covid-19

Sessões oncológicas
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FSFX assume
a gestão do Hospital
Vital Brazil
Em 2020, ao tornar-se, por meio de um contrato
emergencial firmado com a Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais, mantenedora do Hospital Maternidade
Vital Brazil (HMVB), no município de Timóteo, a Fundação
São Francisco Xavier assumiu o compromisso de gerir
e elevar a performance da unidade hospitalar, por meio
da implementação de um modelo de gestão eficiente,
pautado em altos padrões de segurança, qualidade e
humanização. Tal comprometimento está respaldado pela
expertise adquirida em décadas de gestão hospitalar,
com resultados expressivos. Informações mais detalhadas
sobre a nova gestão do HMVB e os indicadores dos
primeiros meses de atuação estão no capítulo 7,
Desempenho das Unidades, desta publicação.

“ESSA ESCOLHA, FEITA PELA SECRETARIA
DE ESTADO, VAI AO ENCONTRO DOS ANSEIOS
DA COMUNIDADE. A FUNDAÇÃO SÃO
FRANCISCO XAVIER É UMA INSTITUIÇÃO
COM LARGA EXPERIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR E DESFRUTA DE MUITA
CREDIBILIDADE”.
DOUGLAS WILLKYS, prefeito de Timóteo.
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Únicos hospitais do Brasil

Gestão colegiada

Em 2020, a Fundação São Francisco Xavier atestou, novamente, as suas práticas, sendo reconhecida
por organismos nacionais e internacionais em iniciativas na área de saúde. As premiações validam as
diretrizes adotadas pela Instituição.

Salvador Prado Júnior

Mauro Oscar S. de Souza Lima
DIRETOR DE HOSPITAIS

DIRETOR-PRESIDENTE

Marcelo Gouvea Teixeira

Romolo Gonçalves de Paula
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

DIRETOR DE SOLUÇÕES EM SAÚDE,
COMERCIAL E MARKETING

O diretor Administrativo-Financeiro, Romolo Gonçalves de Paula, anteriormente no cargo de diretor Administrativo; o diretor de Soluções em
Saúde, Comercial e Marketing, Marcelo Gouvea Teixeira, antes superintendente de Soluções Integradas da FSFX; o diretor de Hospitais,
Mauro Oscar Soares de Souza Lima; o diretor-presidente, Salvador Prado Júnior.

Os hospitais Márcio Cunha (Ipatinga-MG), Carlos Chagas (Itabira-MG) e de Cubatão (Cubatão-SP) foram os únicos no país a conquistar a
certificação “Beyond Call of Duty for Covid-19”, concedida pela International Hospital Federation (Federação Internacional de Hospitais–IHF).

Em consonância com as melhores práticas de governança corporativa, alinhada aos preceitos
de excelência de sua instituidora, a Usiminas, em 2020, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX)
adotou novo modelo organizacional em seu corpo diretivo, integrando quatro diretorias à frente da
Instituição. A mudança firmou as diretorias Presidencial, Administrativo-Financeira, de Soluções em
Saúde, Comercial e Marketing e Hospitalar e foi precedida da eleição, pelo Conselho Administrativo,
do diretor-presidente, Salvador Prado Júnior.

Um novo hospital para Belo Horizonte
O reconhecimento foi concedido aos hospitais após análise do Comitê de Revisão Internacional, que
avaliou a proatividade na implementação de ações inovadoras e notáveis no enfrentamento à pandemia de Covid-19, com melhorias no desempenho hospitalar. Foram premiadas 103 entidades hospitalares em 28 países do mundo. Entre as ações da FSFX que se destacaram, estão os projetos “O Que
Importa para Você” e “Visita Virtual”, implementados para promover o atendimento humanizado por
meio do acolhimento dos pacientes.
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Crescimento, expansão e solidez são preceitos herdados pela Fundação São Francisco Xavier
da sua instituidora, Usiminas, empíricos no cotidiano de suas unidades de saúde e que
contribuem para desenhar uma reta ascendente e linear na história da Instituição. A compra do
edifício sede da Usiminas, na capital mineira, viabilizará a implantação da primeira estrutura
hospitalar de grande porte na região da Pampulha.
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Na vanguarda da saúde:
HMC está entre os melhores
do país, segundo a Newsweek

Em 2020, o Hospital Márcio Cunha foi classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as
melhores unidades hospitalares do Brasil. O ranqueamento é resultado de amplo trabalho desenvolvido
pela empresa global de pesquisa de mercado e dados do consumidor, Statista, que considerou as
recomendações de profissionais da medicina, as entrevistas com pacientes e os indicadores-chave de
desempenho médico. Conforme a publicação, os integrantes dessa listagem estão na vanguarda da
saúde em todo o mundo, fornecendo atendimento de alto padrão aos pacientes.

O HOSPITAL MÁRCIO CUNHA (HMC) CONQUISTOU O PRÊMIO

EXCELÊNCIA DA SAÚDE 2020, CONCEDIDO PELA REVISTA HEALTHCARE
MANAGEMENT. A CERTIFICAÇÃO DESTACA INSTITUIÇÕES DE SAÚDE QUE SOBRESSAÍRAM
E ALCANÇARAM ALTA PERFORMANCE AO LONGO DA ÚLTIMA DÉCADA.

Homenagem
O superintendente do Hospital Márcio
Cunha, o médico Bruno Nunes Ribeiro,
foi homenageado como destaque do
ano durante o Encontro de Líderes da
Usiminas 2020. A iniciativa elevou a
atuação de profissionais dedicados ao
enfrentamento da pandemia.

NA PUBLICAÇÃO, O HMC APARECE ENTRE
OS DOIS MELHORES HOSPITAIS DE MINAS
GERAIS E EM 22º NO BRASIL

O diretor de Hospitais, Dr. Mauro Oscar, exibe o prêmio
concedido pela revista Healthcare Management.
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Novamente
premiada
em Saúde e
Segurança

Fundação São Francisco Xavier

Reconhecimento merecido
A Fundação São Francisco Xavier lançou
uma campanha interna e distribuiu bottons
de agradecimento e homenagem aos
colaboradores das áreas assistenciais e
de apoio que atuaram, diretamente, no
enfrentamento à pandemia da Covid-19.

HMC

MELHOR INSTITUIÇÃO
DO BRASIL EM SEGURANÇA
E SAÚDE HOSPITALAR

A Associação Nacional da Indústria de
Material de Segurança e Proteção ao
Trabalho (ANIMASEG), pelo segundo ano
consecutivo, elegeu o Hospital Márcio
Cunha como a melhor Instituição do
Brasil em saúde e segurança do trabalho
na área hospitalar. A premiação é dada
em diferentes categorias. O envolvimento
da liderança com a saúde e a segurança
do trabalho (SST), a isenção de registro
de acidentes graves e a gestão de indicadores eficazes de SST são requisitos para
concorrer ao título. As indicações dos
ganhadores são feitas por entidades de
cada setor. Coube à Associação Nacional
de Hospitais Privados (ANAHP) a indicação do HMC, e à comissão formada por
comendadores em Segurança e Saúde
no Trabalho da ANIMASEG, a eleição dos
premiados.

Home office humanizado
Ao criar um crachá exclusivo da FSFX, para
crianças e pets dos colaboradores que passaram
a atuar em home office, a Fundação São
Francisco Xavier envolve, de forma prazerosa,
a família dos seus profissionais, tornando o seu
cotidiano mais leve e agradável.

MEUS PEQUENOS AMARAM, EU
AMEI! TODOS OS DIAS, POSSO
RECEBER ABRAÇOS APERTADOS
E VÁRIOS BEIJINHOS! OBRIGADA
À FUNDAÇÃO, POR PATROCINAR
NOSSAS IDEIAS E PROPORCIONAR
DIAS TRANSFORMADORES”.
FABRÍZIA DE ARAÚJO SOARES,
colaboradora da equipe de RH da FSFX.
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O que importa para você

Compartilhar conhecimento
“Saúde e Bem-Estar”
O diretor de Hospitais da Fundação São Francisco
Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima,
participou da live temática “Saúde e Bem-Estar”,
realizada pela Conexão Empresarial, para debater
a saúde em todas as suas formas: física, mental,
espiritual, individual, coletiva e corporativa.
O médico apresentou o Modelo Integrado de
Assistência à Saúde da FSFX, abordando desde
a preocupação com a atenção primária na saúde
suplementar até a importância da filantropia e a
relação com o Sistema Único de Saúde (SUS).
Evento contou com diversos profissionais
de instituições renomadas do país.

A efetivação do projeto “O que importa para você”, nas unidades hospitalares da FSFX, oportunizou aos pacientes ter seus desejos realizados.

No centro de toda atividade desenvolvida pela Fundação São Francisco Xavier, está, invariavelmente,
o ser humano. É por isso que a Instituição, ao mesmo tempo em que investe em recursos tecnológicos,
físicos e materiais, evoluindo nos serviços prestados, implementa iniciativas humanizadas que
aproximam e melhoram a experiência dos pacientes e dos profissionais, incidindo, positivamente,
no clima e na saúde de quem é atendido. São pedidos muitas vezes simples do ponto de vista da
execução, mas com grande significado para cada um, que dão mais leveza ao cotidiano hospitalar
e alegria aos pacientes.
Cada pedido passa por avaliação e somente é realizado após análise da equipe médica e da
administração hospitalar, que estabelecem critérios de segurança e de efetividade do tratamento.
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Aberta a inovações

Conecta Vale do Aço

A Fundação São Francisco Xavier busca continuamente implementar, testar e validar novas propostas tecnológicas em suas unidades, fomentando
a inovação nas comunidades em que se insere.
Em 2020, como parte das iniciativas do “InovaAí”,
ação de fomento à inovação promovida pela Usiminas, a implementação do “Desafio de Inovação
Covid-19” permitiu à FSFX selecionar produtos
desenvolvidos por startups participantes, como
o aplicativo da 7Waves, que viabiliza ao usuário
cadastrar metas pessoais e, então, receber dicas
e conteúdo personalizado para ajudá-lo a adotar
novos hábitos e a ter uma vida mais saudável.

O diretor Administrativo-Financeiro da FSFX,
Romolo Gonçalves de Paula, integrou a mesaredonda “Cenários futuros das organizações no
pós-normal”, da terceira edição do Conecta Vale
do Aço, iniciativa promovida pelo Conselho
Estratégico da FIEMG / Regional Vale do Aço.

Informações
O diretor contribuiu com informações
relevantes sobre mercado de trabalho e
economia, novas formas de trabalho e
tendências da educação, importância da
valorização do colaborador, dos cuidados
com a saúde e da comunicação assertiva.

Outra inovação foi a ferramenta “Predição de
Paradas de Equipamentos”, da startup Predito.
Por meio de sensores que enviam as leituras de
variáveis a uma plataforma virtual, a ferramenta
monitora, em tempo real, a saúde dos equipamentos hospitalares.
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Investimentos em Infraestrutura
UNIDADE

VALOR DESTINADO A IMPLEMENTAÇÕES,

REFORMAS E MELHORIAS EM 2020: R$

8.214.210,00.

OBRA / OBJETIVO

HMC I – Pronto-Socorro

Adequação da recepção para atendimento Covid.*

HMC I – Externo

Instalação de contêiner frigorífico/aluguel mensal.*

HMC I –Externo

Instalação de câmara termográfica.*

HMC I – Pronto-Socorro

Adequação do P.S. para demanda de Covid.*

HMC I – 7º andar

Criação de 40 leitos para pacientes com Covid.*

FSFX – Unidades

Instalação de vidros nos guichês das recepções.*

HMCC – Itabira

Adequação da área administrativa para implantação do hospital de campanha - 39 leitos.*

HMC I – Sala de Biologia Molecular

Adequação da sala de microscopia médica para implantação
da sala de Biologia Molecular.

HMC I – Centro Obstétrico e Casa de Máquinas

Impermeabilização da casa de máquinas.

HMCC – Clínica Médica III, estacionamento e ambiente
interno

Adequações na Clínica Médica III, cobertura de estacionamento e reforma nos banheiros da recepção no HMCC.

Mais de R$ 2 milhões investidos na reforma do 5º andar do HMC I.
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A ampliação de consultórios, salas de exames e salas de treinamento do VITA somou mais de R$ 1.5 milhão.

UNIDADE

OBRA / OBJETIVO

HMC I

Instalação de Chiller e torre de resfriamento.

HMC I – 5º andar

Reformas: troca do piso, parede em drywall, climatização da
área central, pintura e troca de acabamentos em geral.

HMC I – Espaço de Convivência

Construção de quiosque.

Ampliação dos consultórios do Usifamília, na Unidade do HMC II.
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UNIDADE

OBRA / OBJETIVO

HMC I e HMC II

Adequações de apartamentos convencionais para VIP.

COI

Implantação de dois consultórios odontológicos.

COI

Adequação para migração de fornecimento de energia da
unidade para o mercado livre.

Unidade Avançada Canaã

Adequação para migração de fornecimento de energia da
unidade para o mercado livre.

Adequação de apartamentos convencionais para VIP nas Unidades I e II do HMC.

UNIDADE

Implantação de setores, salas e outros ambientes do CAC, de Belo Horizonte.

UNIDADE

OBRA / OBJETIVO

HMC II – Centro de Diagnóstico por Imagem

Adequação para instalação de reprocessadora.

VITA

Ampliação de consultórios, salas de exames e salas de
treinamento.

CSFX – Cariru

Adequações em portarias, refeitório, cantina, instalação de
pastilhas nas salas e corredores, pintura geral.

HMC II – Bom Retiro

Ampliação de consultórios do Usifamília.

CAC – BH

Implantação do setor de Suprimentos, RH, salas de reunião
e videoconferência, banheiros, adequações da sala rack e na
sala do Jurídico.

HMC – Telhado

Instalação de cabo guia.

OBRA / OBJETIVO

HMC – Lavanderia

Instalação de secadora.

HMC II – Bloco Cirúrgico

Adequações para fixação de estativas em salas do Bloco
Cirúrgico.

HMC II – Bloco Cirúrgico

Instalação de ar-condicionado.

HMC I - UTI Neonatal

Adequações da quantidade de leitos e regularização
do projeto com a ANVISA.

HMC II – Oncologia Pediátrica

Implantação de cabo guia no telhado da Oncologia
Pediátrica.

CSFX – Horto

Impermeabilização do reservatório de água.

HMC I

Adequação do piso existente com reforço estrutural.

HMC I

Adequação do pavimento, recomposição e pintura
da sinalização horizontal.

Criação de 10 leitos de UTI Neonatal.
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Os desafios do
ano marcado pela
pandemia
Um tempo de incertezas, quando a população mundial se viu
diante da rápida disseminação e transmissão do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e, consequentemente, do surgimento de uma
nova doença. O ano de 2020 será inevitavelmente lembrado
como o período da pandemia de Covid-19, que, em 12 meses,
infectou mais de 80 milhões de pessoas do planeta (dados da
Organização Mundial de Saúde – OMS), impelindo países a adotar medidas com impactos profundos nas mais diferentes áreas
sobre as quais se estrutura a sociedade.
Como gestora de unidades explicitamente sensíveis ao contexto
pandêmico, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em sinergia com a sua instituidora, Usiminas, tão logo se confirmou a
circulação do vírus no país, mobilizou seu efetivo e implementou
iniciativas de enfrentamento à pandemia, em frentes distintas.
Da implantação do Comitê de Gestão de Crise, da elaboração
e adoção de um protocolo institucional aos investimentos na
aquisição de equipamentos, foram muitas e complexas as ações
em resposta coordenada ao cenário imposto. O período exigiu a
manutenção da segurança de colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores e clientes e, ao mesmo tempo, a ampliação
da capacidade de atendimento, principal - mente, no que tange à
saúde da população.

TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS FORAM BASEADAS NAS

Equipes de todas as unidades hospitalares da FSFX
estão engajadas no enfrentamento à Covid-19.

ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), DAS NORMAS
TÉCNICAS E SANITÁRIAS E DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
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A responsabilidade de absorver, de forma ampliada, segura
e assertiva, o atendimento aos
pacientes com Covid-19 em
âmbito tanto privado como
público impôs investimentos e
esforços de diversas naturezas,
compreendidos e aplicados
pelas equipes da FSFX.
O resultado da conversão de
forças de todo o contingente
humano da FSFX para uma
atuação eficiente pode ser
validado pela conquista da certificação “Beyond Call of Duty
for Covid-19”, concedida pela
International Hospital Federation (Federação Internacional
de Hospitais – IHF) às unidades
hospitalares da Instituição na
linha de frente do combate à
Covid. Os detalhes deste importante reconhecimento estão
no capítulo 3, Destaques
do Ano, deste Relatório.

A FUNDAÇÃO
SÃO FRANCISCO XAVIER
DESTINOU MAIS DE

R$27 MILHÕES

À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES
DE ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA.
No momento da alta hospitalar, pacientes recuperados da Covid-19
recebem o carinho das equipes de saúde.
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Em toda a FSFX e a FESFX:
Implantação do Comitê de Gestão de Crise.

Alinhamento e parceria com a Vigilância Epidemiológica municipal e estadual e a Superintendência Regional de Saúde, garantindo transparência das informações e coerência nas ações.

Elaboração de protocolo institucional.
Adequações de fluxo nos ambientes, respeitando o distanciamento de segurança, e instalação de divisórias em determinados locais.

Antecipação da campanha de vacinação contra
a gripe para os colaboradores.

Instalação de barreiras físicas nos guichês de
atendimento das unidades.

Implantação do regime de home office
para as áreas administrativas.

Aferição de temperatura de colaboradores,
clientes e outros públicos da FSFX.

Cancelamento de férias das equipes
assistenciais e de apoio operacional.

Testagem rápida de colaboradores.

Suspensão de viagens internacionais,
interestaduais e intermunicipais mesmo
antes de determinação legal.

Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), para reforçar a segurança
dos colaboradores.

Ações de educação continuada na intranet
e nas redes sociais.

Remanejamento de equipes com otimização
e formação de turmas específicas para atendimentos às necessidades surgidas a partir da
pandemia, principalmente na área hospitalar
destinada à Covid-19.

Atualização frequente das informações nos
meios de divulgação internos e externos.
Comunicação visual para a prevenção de
transmissão das doenças respiratórias e do
coronavírus.

Limpeza específica e monitoramento das áreas
comuns e de grande fluxo (catracas, elevadores,
refeitórios etc.).
Treinamentos das equipes assistenciais e de
apoio, além dos setores administrativos.

EM TODAS AS UNIDADES DA FSFX, FORAM IMPLEMENTADAS

Profissional da linha de frente de atendimento
a pacientes com Covid, do HMCC.

MEDIDAS EFETIVAS DE PREVENÇÃO AO
NOVO CORONAVÍRUS.
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Nas unidades hospitalares
da FSFX:

Espaço adequado
No Hospital Márcio Cunha, um andar inteiro foi reservado e preparado para receber pacientes
com Covid-19 que não necessitavam de tratamento intensivo.
O Hospital de Cubatão, em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou a reforma do 5° andar
para a abertura de mais leitos de enfermaria e de UTI destinados ao tratamento de pacientes
contaminados pela Covid-19.

Novos leitos
Houve a implantação de novos leitos de UTI no Hospital Márcio Cunha (HMC), para reforço no
atendimento em Ipatinga (MG) e em outras 35 cidades da região, para as quais o HMC é referência.
Atendendo ao pleito da Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital de Cubatão fez a abertura de
novos leitos de UTI e de enfermaria, exclusivos para atendimento à demanda da Covid-19.

No Hospital Municipal Carlos Chagas, foi realizada a obra de reativação da Clínica Médica II e
adequação do edifício administrativo como uma das soluções encontradas pela direção, em parceria com o município, para possibilitar a implementação de novos leitos de enfermaria e absorver a
nova demanda referente à pandemia.

Novos leitos de enfermaria no HMC.

Novos leitos de UTI do HMCC destinados a pacientes com Covid.

Leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, no HC.

Adaptado o edifício administrativo do HMCC para abertura
de leitos de UTI Covid.

Mais respiradores
Houve a compra de 49 respiradores, 38 monitores multiparamétricos e outros 10 equipamentos médico-hospitalares para atendimento
a pacientes dos hospitais administrados pela
Fundação São Francisco Xavier.

Abertos os leitos de enfermaria em todas as unidades
hospitalares da FSFX.

A abertura de leitos exigiu investimentos em novos equipamentos.
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Incorporação tecnológica, para proporcionar tratamento adequado
aos pacientes com Covid-19.
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Proteção reforçada

Readequação

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos para atendimento a casos de
Covid-19, promovendo máxima segurança aos profissionais envolvidos no atendimento aos pacientes, seguindo as diretrizes da OMS e da ANVISA.

Houve alteração nos atendimentos e nas
estruturas físicas dos hospitais, com criação
de fluxos diferenciados e áreas específicas
para atendimento a pacientes com Covid-19.

No Hospital Municipal Carlos Chagas, foi realizado o asfaltamento da área interna e foi montada
a estrutura de contêineres com refeitório, vestiários e sanitários exclusivos aos colaboradores que
atuaram na linha da frente da Covid-19.

Atendimento com separação por vidro para proteção
de colaborador e usuário.

Interrupções
Profissionais devidamente paramentados em todas
as áreas hospitalares.

Contêineres adaptados para receber os profissionais
em atendimento a pacientes com Covid-19.

Suspensão das visitas nas
unidades hospitalares, conforme
determinação legal.

Fluxos separados para atendimento a pessoas com
sintomas de Covid-19.

Suspensão das visitas do grupo
de voluntariado e de acadêmicos.
Em parceria com a Usiminas, o Hospital de
Cubatão implantou uma agenda de limpeza
das áreas externas com hipoclorito de sódio.
A medida visou a combater a contaminação
pela Covid-19.

Cancelamento de cirurgias
eletivas para garantia de leitos
convencionais e UTI, visando ao
atendimento dos que necessitaram
de internação.

Atuação em consonância com todas as diretrizes da OMS
e dos órgãos sanitários no enfrentamento à Covid.
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Suspensão de atendimento
ambulatorial (consultas e exames)
para redução do fluxo de pessoas
e aglomeração, visando ao
direcionamento de esforços para
o atendimento das urgências e
emergências.

Ambientes adaptados para evitar contato
ou aglomeração de pessoas.
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Visita virtual

Proteção aos colaboradores

De acordo com os preceitos de humanização,
com o intuito de amenizar os impactos emocionais causados pelo isolamento do paciente
com Covid-19, a Fundação São Francisco Xavier
implantou, nas suas unidades hospitalares, a
visita virtual. Por meio do uso de tablets, devidamente higienizados e com cobertura protetora adicional, os pacientes isolados puderam
comunicar-se, em meio online, com familiares
e amigos, mantendo a segurança e a proteção
recomendadas.

Profissionais devidamente paramentados no enfrentamento à Covid-19.

Uma das primeiras medidas tomadas pela Fundação São Francisco Xavier foi a criação do Comitê
de Gestão de Risco, atuando na implementação precoce de ações de prevenção à contaminação e
à transmissão do coronavírus Sars-CoV-2, para manter a integridade dos colaboradores, dos seus
familiares e da sociedade.

PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES HOSPITALARES
DA FSFX RECEBERAM O CARINHO DOS FAMILIARES
POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA
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Nas unidades hospitalares, em áreas destinadas à Covid-19, os colaboradores utilizaram roupas específicas e privativas, associadas aos EPI, com protocolo rígido de utilização. As vestimentas eram descartadas para higienização ao final do expediente. A iniciativa inviabilizou o trânsito de colaboradores
com trajes possivelmente contaminados e intensificou a segurança dos profissionais da saúde.

VISITA VIRTUAL.
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Elaboração do fluxo de
manejo de casos suspeitos
de contaminação pelo novo
coronavírus para o
Pronto-Socorro.

Fundação São Francisco Xavier

Expertise compartilhada
Ampliação de estoques
de EPI, insumos e
medicamentos para 120 dias.

Apoio e acompanhamento
de casos suspeitos.

Outras ações estratégicas
Implementação da segregação da classificação de risco do Pronto-Socorro para os casos
suspeitos, com a finalidade de otimizar a entrada do paciente e seu atendimento,
além de minimizar a possibilidade de disseminação.

Adequação das equipes médicas e de enfermagem
aos setores de atendimento à Covid-19.

Priorização dos demais leitos de terapia intensiva disponíveis
no complexo hospitalar para atendimento aos casos de Covid-19.

Em ação conjunta com a Usiminas e o SENAI,
a Fundação São Francisco Xavier participou
da iniciativa de recuperação de equipamentos
que passaram a ser utilizados no tratamento
de pacientes com Covid-19, em diversas unidades hospitalares do país. Durante a execução
do projeto, a equipe de Engenharia Clínica da
FSFX atuou na estrutura e na adequação do
espaço destinado à recuperação dos respiradores, orientou sobre os processos, os requisitos e as formas de manipulação e calibração
dos ventiladores e procedeu à emissão do
certificado necessário à validação segura de
equipamentos.
Recuperação de respiradores mecânicos em ação conjunta.

Testagem estratégica
Como ações de prevenção e combate à pandemia de Covid-19 e de planejamento da sua
força de trabalho, a FSFX, por meio da Vita, iniciou a testagem estratégica dos colaboradores,
mapeando os casos positivos ativos, colocando-os em isolamento, garantindo o tratamento
adequado e a minimização da contaminação de
outras pessoas.

Adequação das equipes de apoio direto para otimização
do fluxo de atendimentos (recepção, higiene, alimentação etc).
TESTAGEM ESTRATÉGICA FSFX

Sincronia de atendimento com equipes de medicina de família da FSFX, no intuito de reduzir
o volume de atendimento pelo Pronto-Socorro, inclusive com canal de atendimento telefônico
e online (Alô Usisaúde).

Aumento da oferta de máscaras cirúrgicas aos profissionais de saúde e de apoio aos que prestam
assistência a menos de um metro de pacientes suspeitos ou confirmados.
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LOCALIDADE

QUANTIDADE
DE TESTES

Vale do Aço

8.628

Itabira

1.091

Ouro Branco

173

São Paulo

340

Os colaboradores da FSFX realizaram testes para a Covid-19.
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Suporte emocional
A implantação do “FalaAí Saúde”, propiciou,
por meio do preenchimento semanal de
formulário online, no qual o participante pôde
relatar o seu estado físico e emocional, o
acesso dos colaboradores aos profissionais de
psicologia com uma abordagem acolhedora,
para que pudessem ter suporte emocional,
promovendo a saúde mental.

POR MEIO DE FORMULÁRIO APLICADO
SEMANALMENTE, A FSFX PÔDE MONITORAR O

ESTADO EMOCIONAL
DOS COLABORADORES.

Apoio e escuta
O Grupo de Apoio Psicológico e Escuta foi
uma ação exclusiva da equipe de Saúde
Ocupacional da Vita, desenvolvida em razão da
pandemia de Covid-19. Por meio de encontros
pré-estabelecidos e com acompanhamento
profissional, os colaboradores puderam
expressar as dificuldades em seu ofício, em
especial, sobre a situação da pandemia,
compartilhando angústias e experiências.

ENCONTROS PERIÓDICOS
POSSIBILITARAM AOS COLABORADORES

EXPRESSAR OS SENTIMENTOS

VIVENCIADOS EM RELAÇÃO À PANDEMIA.

NO ANO DE 2020,

386 COLABORADORES

Apoio à comunidade

PARTICIPARAM DOS GRUPOS.

Paralelamente às iniciativas implementadas nas unidades da FSFX,
a Instituição esteve comprometida
com o apoio às comunidades nas
quais se insere. A limpeza e a desinfecção de vias e outros espaços
públicos nos municípios de Ipatinga
(MG) e Cubatão (SP) são parte das
ações realizadas pela Usiminas em
parceria com a Fundação.

A Vita – Soluções e Saúde Ocupacional teve um
papel fundamental em grande parte das ações
desenvolvidas pela FSFX no enfrentamento à
Covid-19. Outras informações sobre sua atuação podem encontradas nas páginas dedicadas
à unidade, no capítulo 7, Desempenho das
unidades, desta publicação.
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Usisaúde: adaptações
Considerando a crise causada pela pandemia do coronavírus, diante da necessidade de evitar a
exposição desnecessária dos seus beneficiários ao risco de contaminação, a Usisaúde adotou
estratégias diferenciadas para o atendimento.

Disponibilização de canais alternativos para
esclarecimento de dúvidas dos beneficiários
referentes à Covid-19.

Em todas as regiões, a operadora manteve o
funcionamento normal das unidades Usifamília
(Programa de Atenção Primária da Operadora),
priorizando a assistência aos casos agudos e
sintomáticos da Covid-19.

Alteração do fluxo para atendimento de urgência e emergência em rede própria e, para os
pacientes sintomáticos, realização de telemonitoramento e visitas domiciliares aos pacientes
idosos ou por indicação médica.

As 10 unidades seguiram as condutas adequadas, e, para tanto, foram intensificadas as
ações de treinamentos, principalmente, com
com base nas diretrizes da Agência Nacional
de Saúde Suplementar.
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Intensificação da telemedicina e
implementação da teleconsulta
A telemedicina, utilizada com maior intensidade pelas
operadoras de planos de saúde como forma de facilitar o
acesso, encurtar distâncias e otimizar o tempo, tornou-se nova
possibilidade de cuidado e de monitoramento da saúde dos
usuários durante a pandemia.
Entre as ferramentas da telemedicina, a oferta de teleconsulta
aos beneficiários dos planos de saúde da Usisaúde proporcionou
conforto e segurança aos pacientes. A modalidade, aprovada em
âmbito federal, em 2020, viabilizou o acesso ao profissional da
saúde, agilizando o atendimento aos pacientes. As informações
mais detalhadas sobre os resultados da teleconsulta e o alto
índice de satisfação do cliente estão nas páginas dedicadas à
Usisaúde, no capítulo 7, Desempenho das Unidades,
deste Relatório.

Telemedicina: ferramentas
utilizadas pela FSFX
Central de orientação clínica
por telefonia convencional.
Telemonitoramento nas
plataformas do WhatsApp
e na telefonia.
Laudo remoto de exames de
imagem e métodos gráficos.
Teleconsulta realizada por meio do
sistema operacional de gestão em
saúde, que integra todas as informações de saúde do beneficiário.

Médico da equipe da FSFX em
atendimento por teleconsulta.
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FESFX: impactos e ações na área
educacional
A suspensão das aulas presenciais, em decorrência da pandemia, impôs desafios significativos
à Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX). A expertise adquirida ao longo de mais de
60 anos de atuação, a atitude sempre arrojada e o apoio institucional validado pelo envolvimento
de outras áreas da Fundação foram essenciais na implementação bem-sucedida da educação a
distância, garantindo a continuidade do ensino.
As medidas adotadas para a condução do novo processo educacional exigiram agilidade, capacidade de adaptação e inovação para a transposição de aulas presenciais para aulas online. Além do
empenho assumido pela gestão, pela equipe pedagógica e pelo corpo docente de todos os patamares de ensino ofertados pela Fundação – de base ao curso superior – as equipes de Tecnologia
da Informação, Comunicação e Tecnologia Educacional foram preponderantes na adaptação das
plataformas digitais e na condução da utilização de todos os recursos disponíveis, aprovados pelo
Conselho Nacional de Educação para aplicação das atividades remotas.
A proximidade e o diálogo com o público foram mantidos por meio da utilização de aplicativos de
mensagens, com a criação de grupos, envolvendo professores, coordenadores, pedagogos e orientadores. A recorrente implementação tecnológica, já presente no cotidiano da Instituição, com recursos digitais de diferentes finalidades e em todas as unidades, além de ser assertiva para a realidade contemporânea, pôde contribuir para o processo de adaptação do modelo virtual de ensino,
imposto pela pandemia.

Professora de uma das unidades do
CSFX em aula no formato virtual.

Professores em aula no formato virtual.

Espaços adaptados com separação por vidro,
para receber os alunos.
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Matrícula online

Mais de R$ 2,6 milhões
investidos em infraestrutura
somente na FESFX.

Os pais e os alunos puderam realizar o aceite
ao Termo de Acordo/Contrato pelo sistema.
Não houve necessidade de comparecimento à
Secretaria Escolar, para pagamento e assinatura de contrato.

Implantação de 64 salas de aula híbrida com
capacidade para transmissão de aulas ao vivo.
Aquisição de mobiliário especial, para suportar
as novas tecnologias das salas de aula.
Aquisição de 64 notebooks para as salas de aula
híbridas.

O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
NA FESFX FOI TOTALMENTE

Implantação de estúdio de gravação de aulas.

ONLINE.

Revisão da estrutura elétrica das salas de aulas.
Implantação de internet com link destinado em
todas as unidades da FESFX.

Central de atendimento pelo
WhatsApp

Reestruturação da rede de computadores.
Implantação do sistema de circuito fechado
de TV em todas as salas de aula das unidades
da FESFX.

Para facilitar a comunicação com as famílias,
foi criada uma central de atendimento pelo
WhatsApp. O fluxo de comunicação e atendimento foi estruturado por segmento, de forma
que a demanda do cliente já chegava diretamente ao setor responsável.

Aquisição da ferramenta Teams Educacional
com assessoria especializada para implantação.
Implantação do Novo Sistema Avaliar, uma
ferramenta educacional desenvolvida pela
FESFX para aplicação e gestão do sistema
de avaliação.
Ampliação do contrato Moodle, ferramenta
para ensino não presencial.
Desenvolvimento de sistema informatizado
para acompanhamento epidemiológico
dos alunos no contexto da Covid.

EM 2020, FORAM

4.065 ATENDIMENTOS REALIZADOS.

Sinalização de todas as unidades da FSFX para
orientação e prevenção à Covid-19.

As informações mais detalhadas sobre todas as
ações implementadas pela Fundação Educacional São Francisco Xavier, para manter o ensino
de qualidade em todas as suas frentes, podem
ser conferidas nas páginas dedicadas à FESFX,
no capítulo 7, Desempenho das Unidades,
desta publicação.

Adaptações em infraestrutura para atendimento
aos protocolos higiênicos e sanitários,
para enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Todas as unidades da FESFX passaram por adaptações, para promover a segurança.
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Reforma da portaria de acolhimento aos alunos
do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.
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Entre todos os valores,
o maior é o humano

Total de empregados por região e gênero
* Exceto aprendizes e estagiários.

Belo Horizonte: 127
Convicta do papel social que desempenha e
comprometida com a aplicação da qualidade
máxima em áreas tão sensíveis, como a saúde,
a educação, a segurança e o meio ambiente, a
FSFX compreende o ser humano não somente
como o principal beneficiário de suas ações,
mas também como o grande responsável por
atingir patamares tão elevados de desempenho:
do humano para o humano.

Trata-se de uma força tão primária quanto
essencial, da qual a Fundação São Francisco
Xavier se orgulha e com a qual ela promove
todas as suas conquistas, como pequenos
gestos solidários que geram o sorriso de um
paciente ou certificações complexas, perseguidas por instituições de todo o mundo.
Em todos os tempos e, principalmente, em
cenários tão desafiadores quanto o vivenciado
em 2020, em decorrência da pandemia de
Covid-19, que exigiu de todo o efetivo as mais
variadas adequações e alterações, o diferencial
da FSFX continuou sendo o seu capital humano.

É a atitude dedicada de cada um dos seus mais
de seis mil colaboradores, empenhada diariamente em suas diferentes unidades que confere
a energia ao movimento dessa robusta engrenagem, capaz de desdobrar-se em toda a estrutura corporativa, alcançar os seus objetivos e
transformar a vida das pessoas.

Total de empregados da FSFX em 2020, por contrato e gênero

São Paulo: 690

Feminino: 91

Masculino: 36

Feminino: 533

Ipatinga: 3.126

Feminino: 2.501

Outras localidades*: 991

Masculino: 625

Feminino: 747

Masculino: 244

* João Monlevade, Catalão, Rio de Janeiro, Vitória,
Porto Alegre e outros locais.

Coronel Fabriciano: 702

Feminino: 567

Masculino: 157

Masculino: 135

*Prazo indeterminado e prazo determinado sem exclusões.

GÊNERO

PRAZO INDETERMINADO

PRAZO DETERMINADO

Feminino

4.485

672

Masculino

1.240

129

TOTAL

Timóteo: 457

Pró-labore por unidade

6.526
Feminino: 356

*Incluindo aprendizes e estagiários.

TOTAL

PRÓ-LABORE

FSFX

161

HMC

449

HC

178

GÊNERO

APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

Feminino

25

30

672

4.485

5.212

HMCC

105

Masculino

16

15

129

1.240

1.400

HMVB

167

TOTAL

41

45

801

5.725

6.612

TOTAL

1.060
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PRAZO
INDETERMINADO

Masculino: 101

EMPRESA

Itabira: 433

Feminino: 362

Masculino: 71
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Força de trabalho por empregados
contratados, unidades e gênero

GÊNERO

* Exceto aprendiz e estagiário.

GÊNERO

CONSELHO

DIRETORIA
EXECUTIVA

DIRETORIA
ADMINISTRATIVAFINANCEIRA

DIRETORIA
DE
HOSPITAIS**

DIRETORIA
SOLUÇÕES
EM SAÚDE E
MERCADO**

FESFX

HC

HMCC

HMVB

DIRETORIA DE HOSPITAIS
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO
INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

4

1

221

1.735

1.961

Masculino

1

0

37

311

349

TOTAL

Feminino

10

664

159

1.956

1.187

152

441

387

201

5.157

Masculino

4

280

104

348

371

45

94

82

41

1.369

TOTAL

14

944

263

2.304

1.558

197

535

469

242

6.526

GÊNERO

DIRETORIA DE SOLUÇÕES EM SAÚDE E MERCADO
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

4

13

87

1.100

1.204

Masculino

6

3

25

346

380

* *O efetivo do Hospital Márcio Cunha (HMC) insere-se nos números da Diretoria de Hospitais, e os efetivos da
VITA Soluções em Saúde Ocupacional e da Usisaúde inserem-se na Diretoria de Soluções em Saúde e Mercado.

GÊNERO

HMCC
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

0

0

92

295

387

Masculino

1

0

10

72
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6.526 EMPREGADOS EFETIVOS COBERTOS
POR ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA.

GÊNERO

Diversidade e dispersão salarial
GÊNERO

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

0

0

0

10

10

Masculino

0

0

0

4

4

DIRETORIA EXECUTIVA
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

3

8

50

614

675

Masculino

4

6

13

267

290

GÊNERO

APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

0

0

31

410

441

Masculino

0

1

2

92

95

CONSELHO
APRENDIZAGEM

GÊNERO

HC

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

11

8

3

156

178

Masculino

2

4

1

103

110

86

GÊNERO

HMVB
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

0

0

186

15

201

Masculino

0

0

39

2

41

GÊNERO

FESFX
APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

3

0

2

150

155

Masculino

2

1

2

43

48

** O efetivo do Hospital Márcio Cunha (HMC) insere-se nos números da Diretoria de Hospitais, e os efetivos
da VITA Soluções em Saúde Ocupacional e da Usisaúde inserem-se na Diretoria de Soluções em Saúde e Mercado.
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Índice de turnover:
1,68%

Taxa de rotatividade
Percentual de admissões e demissões realizadas no ano,
tendo como base de cálculo o efetivo em 31/12/2020
(sem estagiários, aprendizes e contratos determinados).

Desligamentos
UF

Admissões

MG

Por região
UF

QUANTIDADE

Ipatinga

410

Coronel Fabriciano

124

Timóteo

73

Itabira

64

João Monlevade

4

Belo Horizonte

54

Outras localidades

203

GO

Catalão

12

ES

Vitória

2

PE

Recife

0

SP

São Paulo

RJ

Rio de Janeiro

1

RS

Porto Alegre

2

MG

TOTAL

Feminino: 787

Masculino: 294

REGIÃO

QUANTIDADE

Ipatinga

489

Coronel Fabriciano

105

Timóteo

77

Itabira

64

João Monlevade

7

Belo Horizonte

43

Outras localidades

189

GO

Catalão

15

ES

Vitória

0

PE

Recife

0

SP

São Paulo

RJ

Rio de Janeiro

0

RS

Porto Alegre

2

Por gênero:
REGIÃO

Por gênero

Por região

TOTAL

Feminino: 904

Masculino: 288

Por geração

201

1.192

BB

X

Y

Z

Por geração

Efetivo total

132

*Incluindo aprendiz e estagiário.

1.081

BB

X

Y

Z

Por região
UF

Por gênero
REGIÃO

Ipatinga

714

Timóteo

464

Itabira

434

João Monlevade

18

Belo Horizonte

128

Outras localidades

957

GO

Catalão

17

ES

Vitória

4

PE

Recife

2

SP

São Paulo

RJ

Rio de Janeiro

RS

Porto Alegre
TOTAL

88

3.179

Coronel Fabriciano
MG

Profissionais da Unidade
Materno-Infantil do HMC.

QUANTIDADE

Feminino: 5.212

Masculino: 1.400

Por geração

691
2
2
6.612

BB

89

X

Y

Z
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Desenvolvimento de pessoas
Horas de treinamentos realizados pela Instituição aos colaboradores
Horas de treinamentos oferecidos

98.801

TOTAL

Número total de empregados

6.526

15,14

Média de horas de treinamento por empregados
do gênero feminino:

Horas de treinamentos oferecidos

80.221

TOTAL

Número total de empregados

5.157

15,56

Média de horas de treinamento por empregados
do gênero masculino:

Horas de treinamentos oferecidos

18.580

TOTAL

Número total de empregados

1.369

13,57

Horas de treinamentos oferecidos

9.934

TOTAL

170

58,44

Horas de treinamentos oferecidos

88.867

TOTAL

Número total de empregados

6.356

13,98

Média de horas de treinamento por empregado:

Liderança

Número total de empregados

Média de horas de treinamento por
categoria funcional:

A FSFX investe, continuamente, na atração, na
seleção e na qualificação dos seus colaboradores.

Outros

Atração e seleção
No ano de 2020, a área de atração e seleção esteve focalizada
em atuar na busca de profissionais que atendam as expectativas
técnicas e comportamentais e que estejam alinhados ao momento
da FSFX e da FESFX. Os desafios impostos pela pandemia
direcionaram a Instituição a ampliar as ações de atração de
candidatos, recorrendo principalmente às redes sociais, além
de contratar consultorias parceiras regionais, para ampliar a
abrangência geográfica.
Nesse sentido, houve grande esforço para realizar a seleção
de mais de 300 profissionais, durante as ampliações de leitos
das unidades hospitalares para atendimento às demandas de
Covid-19, criando um banco de profissionais para atendimentos
emergenciais, entre os meses de maio e dezembro de 2020.
Houve, também, a incorporação do Hospital e Maternidade do Vital
Brasil (HMVB) à gestão da FSFX, e a equipe de atração e seleção
realizou o processo seletivo dos candidatos em potencial, para
atuarem na nova demanda.
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Outras ações
realizadas:
Seleção de
estagiários curriculares
Seleção de
estagiários de férias

Treinamento e
desenvolvimento
O grande desafio da área de treinamento e
desenvolvimento, em 2020, foi reposicionar
os treinamentos para o ambiente virtual,
considerando que, anteriormente, essas
atividades aconteciam de maneira presencial.
Como alternativa, a FSFX priorizou os
treinamentos técnicos para a área de assistência,
construindo um portfólio de cursos online para
fortalecer o autodesenvolvimento, prontamente
encaminhados aos colaboradores e aos gestores.
Também nesse cenário, foram realizadas lives e
treinamentos comportamentais planejados no
modelo híbrido.

Em 2020, treinamentos e outras atividades foram
adaptados para o formato online.
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Outras ações realizadas
CapacitaRH: programa de educação
corporativa que concentra os treinamentos
técnicos e comportamentais para capacitar
colaboradores. Em 2020, foram mais de 98.000
horas de treinamentos, sendo mais de 11.000
horas de comportamental e mais de 86.000
horas de técnico.
#Lives FSFX: ação direcionada aos
colaboradores que apresentavam temas
importantes no contexto pandêmico. Foram
mais de 10 temas abordados.
Integração empresarial: considerou públicos
específicos, como doulas, estagiários e novos
líderes.
Grupo de trabalho: adequado ao formato
virtual, a partir de maio de 2020, fortalecendo
a mediação dos temas importantes trazidos
pelos colaboradores.
Programa de Capacitação de Custos
Hospitalares: personalizado, com abordagem
focalizada na área da saúde, envolvendo 31
participantes da FSFX.
Projeto EscutaRH: para supervisores,
100% online a partir do mês de junho, com o
objetivo de fortalecê-los emocionalmente com
conversas de apoio e técnicas de coaching.
Pesquisa home office: para analisar a
percepção dos gestores e dos colaboradores
acerca de temas, como produtividade, gestão
de processos e pessoas, relacionamentos,
recursos, entre outros aspectos.
Colaboradoras do setor de
Atendimento ao Cliente.

Programa trainee: encerramento da 1ª turma
iniciada em 2018, por meio do workshop
virtual sobre gestão de carreira, com a
participação de 9 trainees.
Programa de Desenvolvimento de
Supervisores: whorkshop de encerramento, no
qual 65 supervisores apresentaram os projetos
desenvolvidos.
Pesquisa de clima e engajamento: realizada
de 3 a 30/11, com aplicação 100% online,
adesão de 65% dos colaboradores e alcance de
84% de favorabilidade.
PlanejarRH: inclui o programa de
aposentadoria com envio de carta a
aposentados em 2020 e duas turmas de
palestras sobre o tema “Previdência Privada”.
Acompanhamento de novos líderes:
encontros ocorridos com o RH e o business
partner, para monitorar sua adaptação,
aprendizados e percepções.
Projeto Plural: com comitê estratégico para
discutir o tema sobre diversidade e inclusão na
FESFX.
Programa de subsídio de MBA e
Especialização: contemplou mais de 20 bolsas
de estudo para os colaboradores.
Ciclo de avaliação e eficácia: abertura e
treinamentos comportamentais realizados em
2020.
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Avaliação de desempenho
Total de avaliações concluídas,
estratificado por gênero:
GÊNERO

AVALIAÇÕES
CONCLUÍDAS

%

Feminino

4.266

79%

Masculino

1.101

21%

TOTAL GERAL

5.820 COLABORADORES APTOS
À REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

5.367

DE DESEMPENHO, O QUE REPRESENTA
89%* DO EFETIVO DE 2020.
*Dados referentes às avaliações de desempenho concluídas em
março de 2021.

CATEGORIA FUNCIONAL
LIDERANÇA: 3%
DEMAIS COLABORADORES: 97%

**Não participam da Avaliação do Ciclo 2020: estagiários,
aprendizes, afastados pelo INSS por um período maior de 6 meses
em 2020 ou admitidos após o período vigente (nov/2020).

Alinhamento estratégico

Benefícios e remuneração

Criado em 2020, tem o objetivo de revisitar
o planejamento estratégico e determinar os
principais direcionadores que guiarão as ações
da FSFX. Os profissionais do RH e do setor de
Planejamento estiveram envolvidos no trabalho,
que contou também com a alta direção, os
gerentes e os assessores.

Ao ingressar na Fundação São Francisco Xavier e
na Fundação Educacional São Francisco Xavier,
os colaboradores têm direito aos seguintes
benefícios:

Seguro de vida
Plano de saúde
Transporte aeromédico

Ressignificação da identidade
organizacional

Plano odontológico
Auxílio-creche
Gratificação por assiduidade para horista

A identidade organizacional é a principal
norteadora dos elementos que compõem a
cultura da FSFX e dá sentido e definição da
nossa visão, dos valores, do propósito e das
competências que formam o DNA da FSFX. Em
2020, toda a liderança da Fundação participou de
um encontro online intermediado pela Fundação
Dom Cabral (FDC), para ressignificar a identidade
organizacional a partir do próximo ano.

Bolsa de estudo

Kit escolar
Licença-Maternidade/Paternidade
Previdência privada
Além disso, a FSFX disponibiliza um clube de
vantagens com descontos em empresas parceiras
nos segmentos de saúde e bem-estar, educação,
alimentação, construção e automotivo.

Relações trabalhistas
Realizadas em 2020, as negociações
emergenciais de acordos individuais e coletivos
de trabalho viabilizaram a implementação do
turno de 12 horas e a suspensão de contratos
de trabalho fundamentada na Medida Provisória
936/2020 e na Lei 14.020/2020, além das
recomendações dos órgãos internacionais
de saúde. As ações objetivaram, entre outros
aspectos, reduzir, significativamente, o número
de empregados em circulação, diariamente,
na Instituição; aumentar o distanciamento
social e a proteção à saúde e à segurança
dos empregados e da sociedade; manter, ao
máximo, os postos de trabalho, apesar dos
impactos impostos pela pandemia da Covid-19.

Profissional do setor de
Diagnóstico por Imagem.
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OS BENEFÍCIOS SÃO
CONCEDIDOS AOS COLABORADORES
DA FSFX E DA FESFX.
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Saúde e segurança

Nessa perspectiva, o desempenho dos indicadores de call center apresentou aumento crescente proveniente das medidas de contenção ao
avanço da Covid-19, totalizando 296.728 para
o nível de serviço de 81,34% e apresentando o
tempo médio de atendimento de 4 min 29 s e o
tempo médio de resposta de 24 segundos. Por
outro lado, as demandas de atendimento presencial apresentaram regressão. Dessa forma, todo
o time foi direcionado para o atendimento às
necessidades do cliente.

Para a Fundação São Francisco Xavier, a saúde
e segurança são valores irrevogáveis, que
permeiam todas as diretrizes adotadas pela
Instituição, a ser mensuradas na prática, por
meio de uma série de ações aplicadas no dia
a dia de todas as suas unidades, alcançando
colaboradores e demais stakeholders da
Instituição. A VITA Soluções em Saúde
Ocupacional é a unidade responsável pelo
desenvolvimento das atividades que se
relacionam com a saúde e a segurança do
trabalhador, entre elas, a implementação e a
participação de profissionais em diferentes
comissões e comitês, o levantamento e a gestão
dos indicadores relacionados aos acidentes
de trabalho e as outras ocorrências. Os dados
detalhados em relação a esse tema estão
nas páginas dedicadas à VITA, no capítulo 7,
Desempenho das unidades, desta publicação.

Avaliação

Colaboradores da FSFX integram diferentes comissões e comitês de
Saúde e Segurança Ocupacional.

Clientes

Todas as unidades da FSFX aplicam, rotineiramente, ferramentas de mensuração da satisfação
dos seus públicos de acordo com seus nichos de
atuação, com a recorrência no alcance de índices
extremamente satisfatórios.

Em decorrência da pandemia, o call center da FSFX apresentou
aumento no número de atendimentos.

NO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

Satisfação
Na Fundação São Francisco Xavier, o compromisso com a evolução dos seus processos, produtos e serviços e, consequentemente, com a
excelência das entregas perpassa a qualidade
do ambiente e as condições de trabalho de seus
colaboradores. Em 2020, visando à eficiência dos
canais e à experiência positiva dos clientes, o
plano de melhoria da performance e da estrutura
organizacional foi estendido à Gerência de Relacionamento com Clientes, conferindo ao time
de lideranças mais experiência de mercado e da
estratégia da FSFX.

Privacidade e proteção
de dados pessoais
A FSFX tem o compromisso com a proteção das
informações de seus clientes. Para demonstrar
o comprometimento com a segurança e a
privacidade das informações coletadas nos
ambientes de todas as suas unidades, a
Instituição estabelece regras de tratamento dos
dados pessoais pautadas pela transparência
e pela clareza, respeitando as leis em vigor.
Para conhecer melhor a tratativa conferida
aos dados pessoais dos clientes, acesse a
página de privacidade, disponível no endereço
eletrônico https://fsfx.com.br/a-fundacao/
privacidade/.

(HMCC), NO HOSPITAL DE CUBATÃO (HC), NO
CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA (COI) E

EM 2020, O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO

NO COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER (CSFX), O

DO CLIENTE, QUE INCLUI A AVALIAÇÃO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE, MENSURADO

DE USUÁRIOS DO HMC, DA USISAÚDE,

POR MEIO DE METODOLOGIA DE MÚLTIPLA ESCO-

DO VITA E DA GESTÃO FSFX,
ALCANÇOU 81,85%*.

LHA (ESCALA: ÓTIMO, BOM, REGULAR, RUIM), SOMANDO AS ESCOLHAS BOM E ÓTIMO, ALCANÇOU

*Metodologia NPS (Escala de 0 a 10),
cálculo feito com a soma das notas de 9 e 10.

VALORES SUPERIORES A 90%. A METODOLOGIA
NPS ESTÁ EM FASE DE IMPLANTAÇÃO NAS DEMAIS
UNIDADES DA INSTITUIÇÃO.

Somam-se à iniciativa as ações de melhoria em
todo o processo de atendimento aos clientes,
como a proposta de implantação do novo Sistema
de Agendamento Online, com um serviço mais
dinâmico e ágil.
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HC: 92,23%

COI: 98,71%

HMCC: 95,98% CSFX: 90,7%
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Fornecedores

e a melhoria do processo. Destacam-se os
fornecedores que ficaram com resultado
"excelente", cujos nomes são divulgados
no site da FSFX (www.fsfx.com.br).

Pautada pela ética, pela transparência e pelas
boas práticas na realização dos processos, no
cumprimento das legislações e na qualidade do
atendimento aos seus clientes, a FSFX realiza,
desde 2001, um trabalho de desenvolvimento
dos seus fornecedores. A avaliação anual
permite à Instituição acompanhar, com
precisão, o desempenho alcançado por seus
fornecedores e firmar planos de ação para
a melhoria contínua dos resultados. Em
função da diversidade de produtos e serviços
desenvolvidos pela FSFX, foram estabelecidos
critérios para que a relação entre a Instituição
e o fornecedor evolua com foco no crescimento
compartilhado dos seus parceiros.

As avaliações de desempenho são anuais, e,
conforme procedimento interno do setor de
Suprimentos, os fornecedores recebem a avaliação correspondente à sua performance por
e-mail. Em complementação a essa avaliação,
entre os prestadores de serviços considerados
críticos, são selecionados os de assistência
direta ao paciente, que possam impactar na
segurança dele. Anualmente, os fornecedores
selecionados devem ser avaliados in loco.
O desempenho dos fornecedores é parte
essencial para que a cadeia de suprimentos
funcione de maneira eficaz.

O processo de avaliação de desempenho de fornecedores de materiais é apoiado pelo sistema
de gestão da empresa e envolve um conjunto
de diretrizes e ações voltadas à apuração do
desempenho em relação aos requisitos de pontualidade, eficiência e integridade.
Por sua vez, o processo de avaliação de desempenho de prestadores de serviços é conduzido
com o apoio dos gestores de cada contrato, que
acompanham, diretamente, a execução das
atividades do fornecedor e verificam a documentação legal. Feito em formulário padrão,
envolve um conjunto de diretrizes e ações voltadas para a otimização geral do desempenho
do fornecedor. São avaliados os requisitos de
documentação, qualidade, pontualidade, recursos humanos, administração e requisito técnico
específico do contrato, cuja definição é feita e
acompanhada pelo gestor.

EM 2020, FORAM AVALIADOS (CICLO/2019)

1.877 FORNECEDORES, SENDO
1.248 DE MATERIAIS E 629 DE SERVIÇOS.
93% CLASSIFICADOS DE ACORDO COM
OS CRITÉRIOS “BOM” E “EXCELENTE”;
MATERIAIS - 92% COM NOTA ACIMA DE 80%;
SERVIÇOS - 94% COM NOTA ACIMA DE 80%.

O resultado da performance dos fornecedores
de materiais e serviços é o seu índice de
desempenho. Os critérios estratégicos
podem ser trabalhados com o fornecedor,
para incrementar sua parceria com a FSFX

O PROCESSO DE GESTÃO DE
FORNECEDORES É CORPORATIVO
A TODAS AS UNIDADES DA FSFX.
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Profissional da área laboratorial.
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Suprimentos em números
A cadeia de suprimentos é um conjunto de estratégias capazes de integrar os fluxos de bens, serviços,
finanças e informações, como transporte, estoque, custos, entre outros. Por meio dela, a Instituição
consegue criar um sistema que une as pessoas, as funções, os dados e os recursos envolvidos no
transporte do produto e do serviço, desde a sua obtenção e contato com os fornecedores até a
distribuição ao cliente final. É a qualidade da dinâmica exercida por essa cadeia que possibilita os
custos serem minimizados e as expectativas do cliente serem atendidas com alto valor agregado,
garantindo total satisfação e conferindo vantagem competitiva no mercado de atuação.
Em 2020, a FSFX trabalhou com 3.352 fornecedores de materiais e serviços, sendo adquirido no
decorrer do ano o valor R$ 393.416.418,84, classificado em: 54,04% de compras de serviços;
2,36% de OPME; 5,50% de diagnóstico (CDI); 0,04% de odontológicos; 11,97% de medicamentos;
6,51% de materiais hospitalares; 13,09% de móveis e equipamentos; 6,50% de outras categorias.
Dessas aquisições, 8,48% foram na região de Ipatinga; 0,55%, na região de Itabira; 2,25%, na
região de Cubatão.

Na FSFX, a cadeia de suprimentos é estratégica
para uma atuação de excelência.

VALORES TOTAIS DAS AQUISIÇÕES DA FSFX EM 2020, CONSIDERANDO
TODOS OS ESTABELECIMENTOS E DESTACANDO-SE OS VALORES DAS CLASSES RELEVANTES (R$)

A FSFX segue a Norma Administrativa e a
Política de Suprimentos, que tratam dos
princípios norteadores e dos procedimentos
para aquisições de produtos e serviços.

EM 2020, O SETOR DE SUPRIMENTOS
FOI COMPLETAMENTE REESTRUTURADO,
DEIXANDO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E
SUPRIMENTOS E INTEGRANDO A GERÊNCIA
DE SUPRIMENTOS.

Comissão de padronização
As atividades da Comissão de
Padronização de Materiais,
Medicamentos e Vigilância
Farmacêutica continuam sendo
executadas e têm dimensão
corporativa na FSFX. Com o objetivo
de selecionar medicamentos e
materiais, garantindo a segurança
no tratamento, o acesso e o uso
racional de produtos, a Comissão
atua em todos os hospitais da FSFX.

Parte do setor que se refere a compras e
contratos de serviços foi transferida e realocada
para a Central de Atendimento ao Cliente (CAC),
em Belo Horizonte.

Metas para 2021

OPME

DIAGNÓSTICO / CDI

ODONTOLÓGICO

MEDICAMENTO

MATERIAL HOSPITALAR

R$ 9.268.806,68

R$ 21.633.949,15

R$ 162.914,62

R$ 47.083.877,32

R$ 25.609.197,23

IMOBILIZADOS
(móveis e equipamentos)

OUTROS

TOTAL DE MATERIAL

SERVIÇO

TOTAL DE MATERIAL
E DE SERVIÇO

R$ 51.493.988,74

R$ 25.556.370,87

R$ 180.809.104,61

R$ 212.607.314,23

R$ 393.416.418,84

COMPRAS NA PRAÇA

* O valor referente a compras na praça, em 2020, foi ajustado com dados das regiões do Vale do Aço, de Itabira e de
Cubatão, onde estão instaladas as unidades hospitalares da FSFX.

Embarque de tecnologia no
setor do almoxarifado e redução
do estoque de cobertura.
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Comunidade
Paralelamente aos serviços prestados em suas unidades, a Fundação São Francisco Xavier desenvolve
projetos sociais e incentiva a participação voluntária dos seus colaboradores em iniciativas diversificadas que aproximam a comunidade e a Instituição e promovem acolhimento, bem-estar, entretenimento e qualidade de vida, gerando empatia e valorização humana. Essas ações estabelecem-se por meio
de parcerias, desenvolvimento de campanhas e ações sociais.

Em 2020, a FSFX, por meio de suas
unidades ou parcerias, atuou com algumas
iniciativas*, entre elas:
Parceria com o Instituto Hahaha, que promove
alegria e acolhimento a pacientes, acompanhantes e
colaboradores;
Circuito de lives do CSFX, aberto à comunidade por
meio de rede social para orientações profissionais;
Bolsas sociais do CSFX;
Campanha “Sorte Acelerada”, em parceria com o
Instituto Ronald McDonald e a Hyundai Motors Brasil,
em prol de milhares de crianças e adolescentes com
câncer e de suas famílias no Brasil;
Recuperação de respiradores mecânicos, em
parceria com a Usiminas, beneficiando a comunidade;

Live com especialistas da FSFX, aberta
à comunidade, sobre prevenção e diagnóstico
do câncer de mama;
Participação da Fundação São Francisco Xavier
no McDia Feliz, uma das maiores campanhas de
arrecadação de fundos em favor das crianças e dos
jovens que enfrentam o câncer infanto-juvenil;

Live realizada pela FSFX, aberta à comunidade,
com foco na promoção de orientações sobre o novo
coronavírus e a Covid-19.
*Todas essas ações estão descritas com mais detalhes, nas unidades
responsáveis por seu desenvolvimento, no capítulo 7, Desempenho das
unidades deste Relatório.

Intervenções dos voluntários levam
alegria aos pacientes internados.
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Campanhas

Atuações do Serviço Social:

Campanhas de conscientização, com orientações e informações relevantes que valorizem a saúde e o
bem-estar das pessoas, são iniciativas constante da FSFX em suas unidades.

Instituições e grupos
parceiros

Preparo do cuidador
Menores parturientes

Outubro Rosa

Novembro Azul

Grupo Se Toque

Vulnerabilidade social (usuária de drogas parturiente,
pessoas em situação de rua, abuso sexual, violência à
mulher, criança e idoso)

Parceiros do Projeto Fios de Amor
Associação dos Portadores de
Insuficiência Renal do Vale do Aço
(Apirva)

Oxigenoterapia domiciliar

Desdobrada em todas as unidades, a
tradicional campanha de prevenção ao
câncer de mama promoveu o diálogo e
a conscientização para o diagnóstico
precoce e reforçou a importância do
suporte emocional desde o momento da
descoberta da doença.

De forma similar ao “Outubro Rosa”, a
campanha anual “Novembro Azul” teve
foco na conscientização da população
masculina sobre os cuidados com a
saúde, dando ênfase ao câncer de
próstata.

Orientação de recursos para alta

Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis do Vale
do Aço (Amavale)

Encaminhamentos aos recursos da rede (curativo,
medicação, aspirador, oxigênio domiciliar, dieta
industrializada, entre outros)
Encaminhamentos para transporte e/ou vale-transporte
para acompanhamento ou tratamento

Pastoral da Saúde

Transferência de pacientes para outros hospitais

Doulas

Comunicação de alta hospitalar

Livres para Doar

Solicitação de transporte da secretaria do município para
buscar paciente de alta hospitalar

Casa do Cuidado Humano

Comunicação de óbito

Associação de Pais e Amigos dos
Surdos de Itabira (Apasita)

Abordagem para iniciar assistência de cuidados paliativos

Doutores da Alegria

Encaminhamento de material para análise em outras
instituições

Patrulha da Alegria

Acolhimento social e orientações sobre direitos dos
pacientes oncológicos e dialíticos

Grupo de Jovens Renovados
Projeto Jovens Ativos

Serviço social

Grupo Geração Sorriso

Dentro dos preceitos de cuidado humanizado, a Fundação São Francisco Xavier mantém a equipe de
Serviço Social realizando o acolhimento de pacientes e familiares em diferentes situações. Em 2020, o
aumento da demanda do setor, principalmente em decorrência da pandemia de Covid-19, resultou na
contratação de pessoal e na ampliação da equipe, estratégia que garantiu a manutenção da agilidade
e a assertividade na assistência prestada.
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Grupo Quarteto Missionário
EM 2020, O SERVIÇO SOCIAL DA

FSFX REALIZOU CERCA DE 20

Projeto Bom Vizinho

MIL

ATENDIMENTOS NAS SUAS UNIDADES.
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Comunicação

Canais institucionais:

Estratégica para as organizações como um elo que perpassa a gestão, a comunicação multiplica-se
em diferentes frentes, extrapola limites geográficos, alcança a comunidade, informa, contextualiza
e influencia novos posicionamentos e comportamentos. A assessoria de comunicação da Fundação
São Francisco Xavier, em 2020, permaneceu em consonância com o posicionamento institucional,
promovendo homogeneidade no âmbito interno, dando visibilidade externa, atraindo e aproximando
os diversos públicos que se relacionam com todas as unidades da Instituição.
Em decorrência de um cenário atípico que se estabeleceu com a chegada do novo coronavírus no
Brasil, a assessoria de comunicação da FSFX ampliou, significativamente, o seu escopo de atuação,
sendo essencial no alinhamento interno das ações listadas em protocolo institucional, dando suporte
às áreas que necessitaram recorrer a recursos comunicacionais na divulgação de informações e
no esclarecimento das ações preventivas junto à comunidade. O esforço redobrado da assessoria
reverberou no número de impressões positivas da FSFX, nos meios de comunicação regionais,
estaduais e nacionais, assim como no aumento dessa participação.

Público em geral

Programas corporativos

Relatório de Sustentabilidade FSFX

Visitas técnicas e institucionais

Sites institucionais

Entre a Gente

Fanpages Facebook
(FSFX, CSFX, Usisaúde, HC E HMCC)

Poder público

YouTube (canal FSFX Play)
Campanhas de comunicação

Visitas e encontros

Notícias no site (www.fsfx.com.br)

Participação em conferências,

Instagram FSFX, Usisaúde e CSFX

fóruns e debates

Colaboradores

Imprensa

Canal Minuto Fundação

NO TOTAL, HOUVE 901 PUBLICAÇÕES
POSITIVAS SOBRE A FSFX, NA
IMPRENSA LOCAL, ESTADUAL E NACIONAL,

Portal Fundação

Releases e notas

Giro Fundação

Coletivas de imprensa

Quadro de avisos

Entrevistas presenciais

Comunicação estruturada

e por audioconferência

para gestores

Visita às unidades da FSFX

Eventos especiais, campanhas
internas e comunicação direta

UM AUMENTO DE 246% EM RELAÇÃO
AO ANO ANTERIOR.

7.724 INTERAÇÕES E ENGAJAMENTOS NO

EM 2020, A USISAÚDE PASSOU A INTEGRAR A REDE SOCIAL INSTAGRAM COM PERFIL
PRÓPRIO. EM QUATRO MESES, AS POSTAGENS DA PÁGINA DA OPERADORA

MINUTO FUNDAÇÃO (CANAL DE WHATSAPP) E

3.163 CADASTROS NA FERRAMENTA.

ALCANÇARAM MAIS DE
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273 MIL USUÁRIOS DA REDE.
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Campanhas externas
FSFX Usisaúde para todos os momentos
em todo o Vale do Aço
HC: orgulho de ser cubatense
HMVB: orgulho de ser timotense
Portal de marcação e resultados online

Sites

Condições especiais do Plano Empresarial:

Número de sessões únicas nos portais das
unidades (pessoas que acessam os sites):

João Monlevade e Itabira
Teleconsulta
Plano Usisaúde Dental

Acessos ao site FSFX: 1.601.396
Acessos ao site Usisaúde: 294.597
Acessos ao site HMC: 280.876
Acessos ao site HMCC: 4.743
Acessos ao site CSFX: 374.292
Acessos ao site COI: 16.184
Acessos ao site HC: 2.962
Acessos ao site Vita: 722

Novo Alô Usisaúde
Coronavírus – O perigo ainda é real
Outubro Rosa
Novembro Azul
Semana da amamentação
Coronavírus: não é hora de baixar a guarda

A comunicação em números:

Testes de Covid no HMC e no HC

Eventos  

McDia Feliz

Redes sociais
Alcance
Número de pessoas que receberam as publicações das redes
da FSFX:

Facebook FSFX: 2.122.240
Instagram FSFX: 2.942.617
Linkedln FSFX: 347.772
Facebook HMCC: 434.658
Facebook HC: 1.767.002
Facebook Usisaúde: 729.899
Instagram Usisaúde: 273.203
Facebook CSFX: 640.770
Instagram CSFX: 758.715

Sorte Acelerada

Engajamento
Número de pessoas que interagiram com as publicações (curtidas, comentários, compartilhamentos e arquivamentos):
Facebook FSFX: 145.086
Instagram FSFX: 103.706
Linkedln FSFX: 7.637
Facebook HMCC: 15.041
Facebook HC: 15.136
Facebook Usisaúde: 20.440
Instagram Usisaúde: 1.229
Facebook CSFX: 41.402
Instagram CSFX: 42.483
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Número de seguidores
Pessoas que seguem as redes
da FSFX:
Facebook FSFX: 33.867
Instagram FSFX: 33.825
Linkedln FSFX: 13.147
Facebook HMCC: 4.325
Facebook HC: 7.612
Facebook Usisaúde: 14.875
Instagram Usisaúde: 1.496
Facebook CSFX: 14.344
Instagram CSFX: 9.809

Científicos:
Jornada de Ortopedia
Institucionais:
live Coronavírus / live Outubro Rosa
Internos:
10, 20, 30 / live de fim de ano

Doação de sangue (durante todo o ano)
Residência médica
Lançamento da Faculdade São Francisco
Xavier
Campanha de bolsas - CSFX Técnico 1/2020
Vestibular Enfermagem – Faculdade 1/2020

Visitas institucionais

Matrículas – ensino regular
Campanha de bolsas – CSFX Técnico 2/2020

Número de instituições recebidas em 2019: 43
Número de instituições recebidas em 2020: 2*

Vestibular Enfermagem – Faculdade 2/2020

* Em 2020, as visitas institucionais foram diretamente impactadas
pela pandemia de Covid-19, tendo seu agendamento suspenso logo
no início do ano.

Juntos por você

Campanha de vacinação Usisaúde
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Performance para o
crescimento sustentável
A responsabilidade socioambiental é parte indissociável dos compromissos firmados pela Fundação
São Francisco Xavier. Ao longo dos seus 51 anos, esse pacto está presente no cotidiano da Instituição,
por meio de ações aplicadas já de forma sistematizada e das novas iniciativas, no intuito de promover
sustentabilidade, mitigar impactos das suas atividades sobre o meio, otimizar recursos findáveis e não
findáveis e gerar riquezas atreladas a uma relação saudável e transparente com a comunidade.
São estratégias efetivadas em todas as suas unidades, como a revisão contínua e a substituição
de metodologias por técnicas mais eficazes, a incorporação tecnológica que reduz custos e evita
desperdícios, a otimização de processos e reciclagem, os descartes integralmente alinhados à
legislação, a conscientização e a qualificação do seu efetivo para a adoção das melhores práticas e
a aproximação com stakeholders, alinhando o crescimento saudável ao desenvolvimento humano
sustentável. Trata-se de um posicionamento adotado por quem sabe que é no hoje que se faz o futuro.

Consumo de energia dentro da organização

EM 2020, O CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NAS
UNIDADES DA FSFX FOI DE

18.313.977,00 KWH.

O consumo de energia elétrica,
no ano de 2020, nas unidades
da FSFX, teve forte influência
das restrições econômicas
e financeiras impostas pela
pandemia de Covid-19, sendo
inferior ao ano anterior (2019),
principalmente em decorrência
da redução de procedimentos,
consultas médicas ambulatoriais,
cirurgias eletivas e internações,
salvo as correlatas aos casos de
Covid-19. Essa redução de custos
foi obtida pela queda forçada
de demanda, impactando,
diretamente, os resultados
econômicos da Instituição, sendo
essa uma consequência não
desejada.

ENERGIA

HMC I

8.501.364,00

HMC II

3.261.016,00

COI

367.460,00

Unidade de Oncologia

1.369.883,00

CFSX Cariru

299.489,00

CSFX Horto

58.240

Baby Care

46.640

VITA

163.358,00

Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal

53.840,00

Unidade de Entrega de Resultados

39.880,00

Unidade Avançada Canaã

146.750,00

Unidade de Atenção Primária Canãa

69.499,00

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

36.692,00

Unidade Avançada de Timóteo

40.460,00

CAC João Monlevade

3.669,00

CAC Itabira

6.570,00

HMCC

1.040.991,00

HC

2.808.176,00

TOTAL

18.313.977,00

Energia elétrica consumida em todas as unidades

2017

A partir de 2020, a energia consumida nas
instalações do HMCC passou a ser adquirida
pelo Mercado Livre de Energia.

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA (kWh) 2020

UNIDADE

2018

2019

Consumo (kWh)
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CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA (kWh) 2020

UNIDADE

147.242
617.030

585.056

469.787

JAN

130.968

626.555

454.088

FEV

140.703

565.218

485.852

MAR

124.248

543.567

440.970

ABR

Total Cativo (R$)

117.210

110.465

524.263

426.357

MAI

116.911

111.997
662.572

623.158

553.745
506.246
441.748

413.798

JUN

137.093

JUL

AGO

Total Mercado Livre (R$)

No decorrer do ano, a FSFX concluiu a migração
para o Mercado Livre de Energia na VITA –
Soluções em Saúde Ocupacional, no Centro
de Odontologia Integrada (COI), no Hospital
Municipal Carlos Chagas (HMCC), na Unidade de
Oncologia e na Unidade Avançada Canaã, que
se somaram às três unidades já migradas desde
2016: Hospital Márcio Cunha (HMC) – Unidade
I, Hospital Márcio Cunha (HMC) - Unidade II e
Colégio São Francisco Xavier (CSFX) – Cariru,
totalizando, ao final de 2020, oito unidades no
Mercado Livre de Energia.

SET

143.129

733.989

525.479

212.536
125.209

711.677

590.861

OUT

847.737

586.469

NOV

635.201

DEZ

Economia (R$)

menor, comparado ao ano de 2019, em decorrência dos impactos da pandemia de Covid-19, de
acordo com o gráfico de consumo de energia na
organização.

O INCREMENTO DAS NOVAS UNIDADES
AO MERCADO LIVRE DE

As principais utilidades que suprem, como
fonte de energia, os equipamentos da FSFX
são, principalmente, a Energia Elétrica, o Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) e o Gás Natural
Comprimido (GNC).

ENERGIA PROPORCIONOU UMA

REDUÇÃO APROXIMADA DE R$

1.617.711,13, REPRESENTANDO
UMA DIMINUIÇÃO DE 21% NOS

Os principais fatores de redução no consumo energético
pelo sistema de refrigeração,
em relação ao ano anterior, são
decorrentes das ações de contenção e combate à Covid-19
estabelecidas pela Instituição.
A implantação do sistema home
office como modelo de trabalho, as ações de paralisação de
atendimentos eletivos das unidades e a redução nos procedimentos cirúrgicos são exemplos
de iniciativas com significativo
impacto, já que diminuíram a
utilização dos equipamentos do
sistema de refrigeração, provocando diminuição no consumo de energia elétrica nas
unidades: HMC-I, Unidade de
Oncologia, CSFX Cariru, CSFX
Horto, Baby Care, Unidade de
Medicina Diagnóstica – Ideal,
Unidade de Entrega de Resultados, Unidade de Atenção
Primária Canãa, Unidade Avançada de Timóteo, Centro de
Atendimento ao Cliente (CAC)
João Monlevade, CAC Itabira e
Unidade Avançada de Coronel
Fabriciano.

HMC I

2.550.409,20

HMC II

750.033,68

COI

146.984,00

Unidade de Oncologia

205.482,45

CFSX Cariru

89.846,70

CSFX Horto

23.296,00

Baby Care

13.992,00

VITA

49.007,40

Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal

16.152,00

Unidade de Entrega de Resultados

11.964,00

Unidade Avançada Canaã

44.025,00

Unidade de Atenção Primária Canãa

20.849,70

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

11.007,60

Unidade Avançada de Timóteo

12.138,00

CAC João Monlevade

1.100,70

CAC Itabira

1.971,00

HMCC

104.099,10

HC

842.452,80

TOTAL

4.894.811,33

Energia elétrica consumida com sistema de
climatização em todas as unidades

CUSTOS COMPARADOS COM O

O consumo de energia elétrica empenhado no
sistema de refrigeração das unidades da Fundação São Francisco Xavier totalizou 4.894.811,33
kWh em 2020. Conforme gráfico, o consumo foi

MERCADO CATIVO.
2017

2018

2019

Consumo (kWh)
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AÇÕES DE CONTENÇÃO
E COMBATE À COVID-19
IMPACTARAM O
CONSUMO DE GLP.
O Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) é um combustível utilizado no setor de Nutrição
Dietética, no Laboratório de
Patologia Clínica, no HMC II, no
HMCC e no Hospital de Cubatão (HC). Além disso, o boiler é
empregado para aquecimento
de água no HMC II. Em 2020,
houve o consumo de, aproximadamente, 44.458,00 kg de GLP
nas unidades da FSFX.
A redução no consumo do produto, em relação ao ano anterior, nas unidades do HMC I, do
HMC II e do HMCC foi decorrente, principalmente, das
ações de contenção e combate
à Covid -19 estabelecidas pela
Instituição, como exemplo, a
implantação do trabalho em
home office, provocando, consequentemente, a diminuição
da produção de cocções nas
unidades de Nutrição da FSFX.
No HC, a redução no consumo
de GLP deveu-se à implantação
de forno elétrico no processo
de cocção da Nutrição.

O laboratório de Patologia Clínica é um dos setores que consomem GLP em suas atividades.

Consumo de GLP nas unidades

2017

2018

2019

2020

Assim como as demais unidades da FSFX, em
2020, o HMC II também apresentou diminuição
no consumo de energia.

Consumo (kg)

116

117

Relatório de Sustentabilidade 2020

O vapor consumido no HMC I é gerado
internamente, por uma caldeira, tendo
como contingência o fornecimento
pela Usiminas. Em 2020, o consumo
médio de vapor saturado no HMC I foi
de 3.445 toneladas por mês. A caldeira
é empregada para alimentar máquinas
térmicas, autoclaves para esterilização
de materiais diversos, cozimento
de alimentos, aquecimento de água
para banho e lavagem de rouparia
no HMC I. Nesse caso, utiliza-se o
Gás Natural Comprimido (GNC) como
combustível para geração de vapor. Tal
sistema consumiu, aproximadamente,
73.154,83 m³ de GNC por mês. As
demais unidades da FSFX não têm
consumo de vapor.
Observou-se, em 2020, o aumento no
consumo de GNC quando comparado
ao ano anterior. Essa elevação ocorreu
em virtude do incremento de máquinas
e equipamentos (1 secadora de roupa
com capacidade de 100 kg), na unidade
de Processamento de Roupas do HMC.
Outro ponto importante foram os novos
procedimentos adotados para lavagem
dos enxovais utilizados nas unidades
assistenciais que tratam a Covid-19.
O reforço em segurança impactou
o número de lavagens de roupa, o
aumento no consumo de vapor e,
consequentemente, o consumo de GNC.

Fundação São Francisco Xavier

Consumo de vapor no HMC I

Redução do consumo de energia
Em 2020, a FSFX manteve a otimização do consumo de energia por meio da substituição de equipamentos com melhor eficiência energética. Um dos pontos relevantes foi a montagem e o comissionamento do novo Chiller de 450 TR com acionamento por inversor de frequência, conforme
previsto em meta do ano anterior. O equipamento é mais eficiente, pois promove melhorias tanto
no consumo de energia quanto na automação da panta de ar-condicionado central.

Metas para 2021

2017

2018

2019

2020

Consumo (tonelada)

A implantação de sistema novo de vácuo clínico com inversor de frequência,
nas unidades do HMC I e do HMC II, proporcionará maior segurança nos
procedimentos assistenciais e redução no consumo de energia elétrica, em
relação aos equipamentos utilizados, de até 15%.

Consumo de GNC no HMC I

2017

2018

2019

Com a tecnologia de inversor de frequência no acionamento do compressor de
gás frigorífico, a partir da montagem do novo Chiller de 450 TR no HMC I em
2020, está previsto, para 2021, o acompanhamento da performance com ações
de ajuste na automação, se necessário.

2020

Consumo (m3)

Metas para 2021
Planeja-se, em 2021, consolidar a mudança na forma de abastecimento de
GNC, por carreta carregada com cilindros pressurizados, para fornecimento
direto por gasoduto GASMIG (BR 381). A troca eliminará a tarifa estruturada
(delivery em carreta), cujo valor, em 2020, foi R$ 0,32/m³, representando
redução média de 14% nos custos desse gás combustível.
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Nas unidades hospitalares, o vapor
é utilizado em autoclaves para a
esterilização de materiais diversos.
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ÁGUA
Descarte total
As unidades situadas em Ipatinga/MG, Coronel Fabriciano/
MG e Timóteo/MG tiveram o
descarte de esgoto destinado
à estação de tratamento da
Companhia de Saneamento de
Minas (COPASA). O volume de
esgoto descartado no HMCC,
em Itabira/MG, foi destinado
à estação de tratamento da
empresa de Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE), e, no
HC, em Cubatão/SP, o volume
de descarte de esgoto foi destinado à estação de tratamento
da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(SABESP).

DESCARTE DE ESGOTO
2020

UNIDADE
HMC I

82.702,05

HMC II

28.514,27

Unidade de Oncologia

2.511,41

Unidade de Medicina Diagnóstica - Ideal

457,57

Unidade Avançada Canaã

372,75

Unidade de Entrega de Resultados

208,17

CSFX Horto

1.200,59

CSFX Cariru

4.281,61

VITA

1.592,28

COI

1.433,82

Baby Care

649,05

Unidade de Atenção Primária Canãa

442,34

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

168,12

Unidade Avançada de Timóteo

345,18

CAC João Monlevade

9,65

CAC Itabira

20,66

HMCC

10.514,83

HC

26.146,46

TOTAL

161.570,79

O HMCC E O HC FORAM
AS UNIDADES HOSPITALARES
QUE APRESENTARAM MAIOR
DIMINUIÇÃO NO CONSUMO
DE ÁGUA, EM 2020.

Metas para 2021

Verificou-se, em 2020, que
houve redução do volume de
descarte de esgoto quando
comparado ao ano anterior.
A queda ocorreu em virtude
da diminuição de consumo de
água, observada, principalmente, no HMCC e no HC.

Descarte de esgoto nas unidades

Planeja-se a
continuidade de
instalação de
torneiras e caixas
de descarga
ecossustentáveis
durante as reformas
e as ampliações da
edificação, visando
à redução de
consumo de água e,
consequentemente,
à redução do
descarte de esgoto.

O VOLUME DE DESCARTE
DE ESGOTO DE TODAS
AS UNIDADES DA FSFX

O HMCC foi uma das unidades que
observou-se a diminuição de consumo
de água.

TOTALIZOU

161.570,79 M³
EM 2020.
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2019

2020

Descarte de esgoto (m3)
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DESCARTE DE ESGOTO
2020

UNIDADE

Total de água
retirada por fonte
No ano de 2020, o volume de
água captada para uso em
todas as unidades da FSFX foi
234.500,42 m³.
O fornecimento de água no
HMC I é efetuado pela Usiminas,
instituidora da FSFX, que tem
outorga do Instituo Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM)
para captação de água no rio
Piracicaba.
O HMC II, o COI e o CFSX
Cariru efetuam captação
subterrânea de águas por
meio de poço artesiano e
tratamento próprio, conforme
procedimentos do IGAM.
Nas demais unidades da
FSFX, situadas em Ipatinga/
MG, Coronel Fabriciano/
MG e Timóteo/MG, a água
consumida é distribuída pela
Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (COPASA). No
HMCC, em Itabira/MG, pelo
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE), as águas são
captadas do córrego Pai João.
No HC, em Cubatão/SP, pela
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo (SABESP), as águas são
oriundas do rio Pilões.

HMC I

120.032,00

HMC II

41.385,00

Unidade de Oncologia

3.645,00

Unidade de Medicina Diagnóstica - Ideal

664,11

Unidade Avançada Canaã

541,00

Unidade de Entrega de Resultados

302,14

CSFX Horto

1.742,51

CSFX Cariru

6.214,24

VITA

2.311,00

COI

2.081,01

Baby Care

942,02

Unidade de Atenção Primária Canãa

642,00

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

244,00

Unidade Avançada de Timóteo

500,98

CAC João Monlevade

14,01

CAC Itabira

29,98

HMCC

15.261,00

HC

37.948,42

TOTAL

234.500,42

Consumo de água retirada da fonte

Metas para 2021
Planeja-se a continuidade da substituição de torneiras e caixas de descarga
convencionais por outras ecossustentáveis durante as reformas e as obras,
visando manter a efetividade no uso racional de água. As torneiras econômicas
contêm um temporizador, ou seja, um mecanismo automático de acionamento
e interrupção do jato de água, garantindo a economia, assim como um arejador
com a função de misturar o ar à água, diminuindo o fluxo, mas mantendo a
sensação de volume e direcionando o jato. A descarga ecossustentável contém
espelho acionador desenvolvido com botões de duplo fluxo (três ou seis litros),
com acionamento frontal para embutimento em paredes de alvenaria ou drywall.
Esses sistemas visam à otimização dos recursos hídricos e proporcionam uma
redução média de consumo de água de 50% por acionamento.

Fontes hídricas significativamente
afetadas por retirada de água
A Fundação São Francisco Xavier não afetou
fontes hídricas por retirada de água, logo
esse assunto não se aplica à Instituição. A
Fundação São Francisco Xavier consolida a
redução do consumo de água com a operação
de tratamento de água de poço artesiano,
em plena conformidade com a legislação, em
consonância com a obtenção de direito de
outorga (IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - www.igam.mg.gov.br).

Percentual e volume total de água
reciclada e reutilizada

2017

2018

Água retirada de rios (m3)
Água de fontes subterrâneas (m3)
Total geral do ano (m3)
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2019

2020

A ETAP é constituída de um sistema compacto
para tratamento físico-químico de água, para
alta vazão, com elementos filtrantes à base de
compostos naturais, carvão ativado e zeólitos,
para adsorção de ferro, manganês e alumínio,
em granulometria de 1 e 2 mesh, crepinas de
filtragem, microfilmagem e adição de cloro.
A água captada do poço artesiano é tratada e
direcionada para um reservatório metálico e
distribuída para o consumo, de acordo com a
Portaria do Ministério da Saúde. Mensalmente,
é efetuada análise da potabilidade da água
nos parâmetros pH, cor, turbidez, ferro total,
manganês e colimetria.

Metas para 2021

Em 2020, o volume de captação de águas
subterrâneas no HMC II, no COI e no CSFX
Cariru foi 55.693,85 m³. A FSFX obteve
redução de, aproximadamente, 90% em relação
ao custo até então praticado, após a operação
da Estação de Tratamento de Água Privada –
ETAP, que se destina ao tratamento da água
captada de poço artesiano.

Planeja-se a continuidade da
operacionalização dos poços
existentes, visando à manutenção
dos resultados positivos obtidos
até o momento.
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RESÍDUOS

Os resíduos gerados das atividades nas unidades da Fundação
São Francisco Xavier são descartados por empresas terceirizadas e em consonância com as legislações ambientais
vigentes, uma vez que a FSFX se preocupa com sua cadeira
de custódia.

Resíduos recicláveis em 2020
TIPO DE RECICLÁVEL

PESO (TONELADAS)

Papel

85,42

Plástico

13,3

Metais

12,765

No que tange os resíduos perigosos, no ano de 2020, foram
geradas 300,02 toneladas (A, B e E) transportadas por
empresa licenciada e, posteriormente, incineradas.
O aumento dos resíduos infectantes está diretamente
relacionado ao atendimento a pacientes de Covid-19 nas
unidades hospitalares da FSFX.

OS RESÍDUOS SÃO
DESCARTADOS POR MEIO DE
EMPRESAS TERCEIRIZADAS
E EM CONSONÂNCIA COM AS

LEGISLAÇÕES VIGENTES.

PAPEL (KG)

Quanto aos resíduos comuns e/ou intertes, no ano de 2020,
foram geradas 1028,51 toneladas (D), posteriormente
direcionadas por empresa regularizada e licenciada ao aterro
sanitário municipal, cuja metodologia segue os padrões para
tratamento e destinação final. Além da destinação correta,
a FSFX mantém iniciativas internas ligadas à educação
ambiental dos seus colaboradores, como blitzes educativas,
treinamentos no PGRSS e campanhas de conscientização.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

9.070

8.220

7.110

6.990

5.630

5.180

6.850

7.140

5.870

7.630

7.050

8.680

85.420,00

Total arrecadado: R$ 21.355,0

PLÁSTICO (KG)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

1.320

850

640

1.170

1.140

890

1.420

970

1.770

950

870

1.310

13.300,00

Total arrecadado: R$ 2.660,0

METAL (KG)

QUÍMICOS (KG)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

1.318,5

758,6

879,4

553,9

979,5

1.368,5

947,7

678,7

1.267,2

647

1.022

1.476,8

11.897,80

INFECTANTES E PERFUROCORTANTES (KG)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

7.896

7.414

8.505

8.538

16.882

30.707

41.547

42.944,9

29.785

25.869

29.446

38.592

288.125,90

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

91.230

1.028.510,00

COMUNS (KG)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

100.990

89.710

92.580

76.010

79.130

78.260

83.550

81.370
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83.670 85.420 86.590

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

470

1.800

270

615

1.260

490

630

830

580

0

470

0

7.415,00

Total arrecadado: R$ 1.483,0

coletados pelo município por meio de empresa
especializada para a coleta.

Os dados das tabelas referem-se aos resíduos
recicláveis gerados exclusivamente no Vale
do Aço, sendo a maior parte deles oriunda das
unidades hospitalares (HMC I e HMC II).
Os resíduos químicos, comuns e infectantes
apresentados referem-se aos gerados em
todas as unidades do Vale do Aço (HMC I, HMC
II, Unidade de Oncologia, FESFX, Centro de
Odontologia, VITA e unidades descentralizadas).

No HC, de Cubatão/SP, os resíduos comuns,
infectantes e recicláveis são de responsabilidade
de coleta do município de Cubatão, cabendo
à FSFX somente o recolhimento interno para
destinação à empresa especializada, contratada
pelo município.

No HMCC, de Itabira/MG, os resíduos infectantes
são coletados por empresa terceirizada pela
FSFX, e os resíduos comuns e os recicláveis são

Os resíduos recicláveis são direcionados para
empresas que revendem esse tipo de material a
outras que os processam.
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Desempenho
das Unidades
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50 especialidades médicas

Unidade I e Unidade II
Unidade de Oncologia e
Unidade de Oncologia Pediátrica

12 serviços de alta
complexidade

Unidade de Medicina
Diagnóstica

Pacientes do Sistema Único
de Saúde (SUS), particulares
e conveniados.

Unidades Avançadas Timóteo,
Coronel Fabriciano e Canaã

Atendimentos em prontosocorro, ambulatório,
internação, diagnóstico
por imagem, oncologia,
nefrologia, cirurgia cardíaca,
entre outras especialidades
da área médica e da saúde.

Central de Entrega
de Resultados
Centro de Terapia Renal
Substitutiva
548 leitos

fsfx.com.br/hospital-marcio-cunha
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Excelência na
promoção da saúde
Primeira unidade hospitalar, entre as quatro do segmento geridas pela Fundação São Francisco Xavier, o Hospital Márcio Cunha
(HMC) resulta, hoje, da combinação de dois fatores preponderantes para a promoção eficaz da saúde: assistência e gestão.
Ao tornar-se o primeiro hospital do Brasil a receber a certificação
de acreditação com excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o HMC passou a ser sinônimo de alto padrão de segurança e efetividade dos atendimentos, permanecendo vigilante
e proativo na busca por uma performance cada vez mais elevada.
Em 2020, a expertise obtida ao longo dos 56 anos de atuação mostrou-se crucial para que o HMC respondesse, rapidamente, à nova
realidade e às necessidades instaladas no país e em todo o mundo,
com a pandemia de Covid-19, adaptando sua estrutura física, material e humana, para acolher as centenas de pacientes suspeitos e
portadores da nova doença, mantendo a segurança de suas equipes
e dos demais públicos e alcançando resultados satisfatórios no
combate e na prevenção à disseminação do novo coronavírus. As
ações institucionais adotas por todas as unidades da FSFX estão detalhadas no capítulo 4, Mobilização contra a Covid, deste relatório.

EXEMPLO DE GOVERNANÇA HOSPITALAR,

O HMC

ACUMULA CERTIFICAÇÕES
E PREMIAÇÕES PERSEGUIDAS POR HOSPITAIS
DE TODO O MUNDO.

O HMC é referência para a população superior a
800 mil habitantes, de 35 municípios do leste mineiro.
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Em 2020

Na Unidade de Oncologia

Excelência mantida

Entre os melhores

A auditoria externa da Det Norske Veritas
(DNV/GL) garantiu ao HMC a manutenção do
mais elevado patamar de gestão em serviços
hospitalares: a Acreditação Hospitalar Nível 3, concedida pela Organização Nacional
de Acreditação (ONA).

O Hospital Márcio Cunha foi classificado pela
revista norte-americana Newsweek entre as
melhores unidades hospitalares do Brasil.
O ranking aponta o HMC entre os dois melhores
hospitais do estado de Minas Gerais e no vigésimo segundo lugar do Brasil.

Certificação recebida

Para tratar o AVC

A certificação do Selo da Qualidade COFEN
confirma a excelência na prestação de serviços
e em práticas assistenciais exercidas pelo
Hospital Márcio Cunha. A unidade é a primeira
do estado a obter a certificação.

Após preparar uma unidade específica, com
incorporação tecnológica e profissionais capacitados, o Hospital Márcio Cunha (HMC) obteve
o credenciamento, por portaria federal, para
realização de tratamento especializado do Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O contexto da pandemia impôs às instituições de saúde a suspensão de atendimentos eletivos e
procedimentos de baixa complexidade como medidas de contingenciamento da estrutura hospitalar,
para prevenir a disseminação do novo coronavírus e absorver a demanda de pacientes com Covid-19.
Porém, serviços essenciais, como o tratamento do câncer, mantiveram-se em pleno funcionamento,
e, para garantir a qualidade habitual e a segurança dos pacientes, a Unidade de Oncologia do HMC
implementou uma série de medidas específicas da área, alinhadas ao protocolo institucional.

A Unidade de Oncologia do HMC manteve a prestação de serviços durante todo o ano.

PRODUÇÃO POR ANO

O HMC atingiu 94,4% de conformidade nos requisitos, recebendo a certificação do Selo de Qualidade COFEN.
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Quimioterapia

27.252 sessões

Radioterapia

24.295 sessões

Medicina Nuclear

2.437 exames

Consulta

32.434 consultas
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EM 2020, MESMO DIANTE DA
PANDEMIA, O HMC MANTEVE A

ASSISTÊNCIA
ONCOLÓGICA,

AUMENTANDO AS SESSÕES DE
QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA
EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
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Ultra-hipofracionamento em
radioterapia
A utilização do ultra-hipofracionamento foi uma das
estratégias adotadas pela Unidade, para amenizar os
impactos causados pela pandemia da Covid-19 e manter
o atendimento aos pacientes.
Antes da pandemia, no HMC, assim como em outros
serviços do país, a técnica era utilizada de forma incipiente, não fazendo parte da rotina clínica. Diante do
contexto, com a adoção do distanciamento social para
a segurança do paciente, a unidade implementou o
hipofracionamento, que possibilita reduzir o número
de sessões de radioterapia, em consequência, o tempo
do tratamento e o número de visitas à unidade. O tratamento mantém a equivalência terapêutica, ou seja, com
a mesma eficácia e mais eficiência.

Outras iniciativas relacionadas ao
enfrentamento à Covid-19
Além de todas as ações realizadas pela FSFX e descritas no capítulo 4 – Mobilização contra a
Covid-19, a Unidade de Oncologia implementou iniciativas específicas da área:
Alteração do intervalo de heparinização CVC_LP_TI adulto
Medicamentos orais disponibilizados em prefeituras municipais

O acelerador linear é um dos equipamentos
utilizados pela Unidade de Oncologia do HMC.

Mais destaques da Oncologia em 2020
Com a participação do HMC em um estudo científico internacional, para implementação de novas tecnologias no tratamento
do câncer, concedida a partir da avaliação do Quality Assurance
Review Center (QARC), a Unidade de Oncologia passou a oferecer opção terapêutica inovadora, disponível somente nos grandes centros mundiais de tratamento oncológico. O estudo proposto testa os efeitos da quimioterapia associada à radioterapia
para câncer avançado de pulmão.

Parceria com a casa de apoio
Atendimento de urgência direcionado ao Pronto-Socorro

O departamento de radioterapia foi avaliado como o melhor
serviço brasileiro em planejamentos e controle de qualidade de
IMRT, em sistemas de planejamento Eclipse, da empresa Varian.

Avaliação da agenda da Medicina Nuclear para cancelamento de determinados exames
Gestão de agendas pela Enfermagem
Manutenção da execução de exames, tratamentos e cirurgias
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Árvore da Alegria: iniciativa da equipe de psicólogos de valorização aos profissionais dedicados ao atendimento ao paciente
oncológico durante a pandemia de Covid, estampando imagens
sorridentes, reconhecendo seu trabalho humano e solidário.
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Tratamentos avançados no combate ao câncer.
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Destaques
Participação na campanha Sorte Acelerada,
lançada pelo Instituto Ronald McDonald e pela
Hyundai Motors Brasil, projeto social para
arrecadar recursos destinados à causa
da oncologia pediátrica no país.

A CAMPANHA

OUTUBRO ROSA
ABRANGEU TODAS AS
UNIDADES HOSPITALARES
DA FSFX.

No ‘Dia D’, a distribuição de mudas e as apresentações artísticas
foram manifestações de valorização do cuidado com a vida.

Participação na tradicional campanha McDia Feliz, na qual todos os valores obtidos por meio da
venda de Big Macs, naquele dia, são destinados ao tratamento do câncer em crianças e jovens.

Promoção da saúde
Em mais uma edição, todas as
unidades hospitalares da FSFX
aderiram à campanha mundial de
conscientização e prevenção ao
câncer de mama, Outubro Rosa. Na
Unidade de Oncologia, colaboradores
estiveram diretamente envolvidos em
diferentes iniciativas de promoção
das informações, como a importância
do diagnóstico precoce e a adoção de
hábitos saudáveis.

A fachada da Unidade de Oncologia também ganhou a cor da campanha
durante o mês de outubro.

Live especial Outubro Rosa com a participação de especialistas
da Unidade de Oncologia e da FSFX.

2.202 BIG MACS FORAM VENDIDOS EM 2020.

A ADESÃO À

CAMPANHA
NOVEMBRO AZUL

Visita dos representantes da
Secretaria Municipal de Saúde de
Caratinga e da Superintendência
Regional de Saúde de Coronel
Fabriciano à Unidade de Oncologia
do HMC.

TAMBÉM MOBILIZOU A EQUIPE
DA UNIDADE DE ONCOLOGIA,
QUE PROMOVEU INICIATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E
PREVENÇÃO AO CÂNCER DE
PRÓSTATA.

Iluminação diferenciada e publicidade utilizadas
na promoção da campanha Novembro Azul.
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Ações humanizadas
Uma fantasia de fada para
a princesa Letícia

Visitas virtuais do Instituto HAHAHA

Mês das crianças com doações de brinquedos

Homenagens no Dia dos Pais

A oportunidade de falar com parentes por meio da
visita virtual foi mais uma ação humanizada da FSFX.
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A UTI Neonatal do HMC é referência de atendimento de
alta complexidade para toda a população do leste mineiro.

Nas Unidades
de Cuidados Especiais
O ano de 2020 exigiu muito das equipes das Unidades de Cuidados Especiais. Estabelecendo planejamento e executando ações precoces para combate à pandemia, as equipes contribuíram para uma
assistência de qualidade e segura aos pacientes graves vítimas da Covid-19, do Sistema
Único de Saúde e da Saúde Suplementar.
Conforme citado no capítulo 4, Mobilização contra a Covid, deste Relatório, foram criados inicialmente 50 novos leitos de terapia intensiva e disponibilizados, exclusivamente, para pacientes portadores da Covid-19. Na sequência, com o aumento de casos suspeitos e confirmados no Vale do Aço,
por meio do plano de contingência, houve a implementação de outros 10 leitos, recorrendo à parte do
espaço físico do bloco cirúrgico, totalizando 60 leitos exclusivos para pacientes com a nova doença.
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Implementações no setor em
função da pandemia
Elaboração de protocolos
Contratação de pessoal e equipe
exclusiva para atendimento a
pacientes com a Covid-19
Aquisição de equipamentos
(camas, monitores, aparelhos de
ultrassonografia e videolaringoscópio, tablets para televisitas e ventiladores mecânicos)

Treinamentos e capacitações
Medidas de apoio com mudança
de horários
Acompanhamento psicológico
Acompanhamento da
Saúde Ocupacional
Criação da farmácia satélite
no 7º andar do HMC
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Residência em Medicina
de Emergência no HMC

Eficiência reconhecida
As Unidades de Terapia Intensiva Adulto
I, a UCO e a Unidade II conquistaram, novamente, o selo Top Performer. Esse feito
confirma a eficiência do trabalho diário
desenvolvido pela equipe multiprofissional, refletindo o empenho do time e o
compromisso com o melhor atendimento
nas UTI do Hospital Márcio Cunha.

Após o registro da nova especialidade,
em 2015, pelo Conselho Regional
de Medicina (CRM), pela Associação
Brasileira de Medicina de Emergência
(ABRAMEDE) e pela Associação de
Medicina Brasileira (AMB), o Hospital
Márcio Cunha credenciou, junto à
Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), a Residência de
Medicina de Emergência com início das
atividades em 2020.

Novos leitos de UTI Neonatal, qualificação profissional,
reconhecimento pela atuação eficiente e nova modalidade de
residência médica foram os avanços da Unidade em 2020.

Novos títulos

Neonatal ampliada

Foram obtidos, em 2020,
o título de especialista
em medicina de
emergência pelo
médico coordenador
das Unidades de
Cuidados Especiais,
Dr. Marconi Franco da
Silveira, e o título de
especialista em cirurgia
cardiovascular, pela
Sociedade Brasileira de
Cirurgia Cardiovascular
e pela AMB, pelo médico
diarista da Unidade
Coronariana, Dr. Vicente
de Paulo Ferreira Júnior.

Foram implantados
10 novos leitos da
Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI)
Neonatal, destinados
aos usuários de planos
de saúde e particulares.
Paralelamente, a
unidade implementou
novos protocolos de
assistência com a
hipotermia terapêutica e
a alta segura (baby safe)
do recém-nascido.
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Aplicação do
palivizumabe
Foi realizado,
pelo terceiro ano
consecutivo, o ciclo
do tratamento de
bebês e crianças
com a aplicação do
palivizumabe, que induz
imunização passiva
específica contra o vírus
sincicial respiratório
(VSR). O tempo de
aplicação foi de 24
semanas, totalizando
233 doses, beneficiando
64 crianças.

Em 2020, a Unidade Neonatal
inaugurou 10 novos leitos de UTI.
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No Pronto-Socorro
Como nos demais setores, o Pronto-Socorro viu-se desafiado,
em pouquíssimo tempo, a realizar uma série de mudanças e
adaptações necessárias diante do contexto da Covid-19, mantendo a resolutividade, a alta qualidade na assistência prestada
e, sobretudo, garantindo a segurança para pacientes, corpo
clínico, colaboradores e demais públicos.
Mesmo diante dos desafios impostos, o Pronto-Socorro:

O PRONTO-SOCORRO DO HMC CONTÉM 4.000 M² DE ÁREA
CONSTRUÍDA, 12 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO, SENDO
DOIS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL (AVC) E DOIS VOLTADOS AO TRATAMENTO DE
SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS.

Índice de retorno às urgências nas primeiras 24 horas,
amplamente utilizado para medir a resolutividade da unidade,
obteve resultado bastante favorável, de 1,38% em relação aos
atendimentos realizados.
Tempo médio de transferência de pacientes internados
ao leito, que traduz, diretamente, a qualidade e a segurança
assistencial, pois reduz o tempo de permanência do paciente
no Pronto-Socorro, alcançou 83 minutos, demonstrando o
compromisso da gestão com a segurança do paciente.

Testagem de Covid-19 realizada nas
instalações do Pronto-Socorro.
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Registrou a receita
líquida de R$ 25
milhões.
Sustentou a gestão
de 14 indicadores
operacionais e
estratégicos, sendo
dois destacados pelos
resultados favoráveis.
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Melhorias implantadas
Área do Gripário: com foco na segurança e na agilidade do atendimento, foi criada uma
subunidade dedicada ao atendimento de síndromes gripais com equipe exclusiva, treinada e
preparada para o atendimento aos casos respiratórios.

Adaptação dos simulados de catástrofe ao contexto pandêmico, com realização de eventos
distintos. Destaque para o evento de cunho realístico, com a participação de empresa externa de
grande porte, do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU, reforçando a atuação prospectiva em
emergências e desastres futuros, orientada para a redução das vulnerabilidades, o fortalecimento
das capacidades de respostas e a prevenção de novos riscos.

Disponibilização maciça de EPI.
Manutenção de infraestrutura dinâmica com
alterações da estrutura física, acompanhando a
necessidade de expansão, conforme a demanda
de atendimentos.

REALIZADOS

121.429 ATENDIMENTOS
NO PRONTO-SOCORRO, SENDO 24.523
NA SUBUNIDADE GRIPÁRIO.

CLÍNICA

ATENDIMENTOS

Clínica

74.701

Traumatologia

11.684

Ortopedia

13.293

Pediatria

17.742

Medicação Externa

3.828

Fluxos e espaços diferenciados foram criados, para receber os clientes com sintomas da Covid-19 e os demais pacientes.

Aquisição de videolaringoscópio, gerador de
marca-passo e equipamentos de multimídia
para adequação aos novos processos de
trabalho virtuais.

Oftalmologia

181

TOTAL

IMPLEMENTAÇÃO
TECNOLÓGICA

121.429

ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA

ALINHADA ÀS TENDÊNCIAS
DE ATUAÇÃO VIRTUAL.
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SUS

19.074

Convênio

101.986
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Equipe treinada
Os colaboradores do
Pronto-Socorro receberam, no ano de 2020,
mais de 1.300 horas de
treinamentos técnicos e
comportamentais, dando
impulso ao protagonismo,
à cultura colaborativa e
à inovação, garantindo a
atualização e a melhoria
das práticas, das tecnologias e das ferramentas
assistenciais, aliando a
precisão do tratamento à
humanização do cuidado.
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No apoio ao
diagnóstico

A implantação do sistema de drive thru para
a coleta de exames laboratoriais, na Unidade
II do Hospital Márcio Cunha, representou mais
uma iniciativa da FSFX de promover atendimento eletivo dos pacientes que necessitavam da coleta laboratorial fora do serviço de
urgência, contribuindo para evitar a circulação
de pessoas nas unidades laboratoriais. Assim,
houve aumento significativo de exames para
diagnóstico da Covid-19 ambulatorial, testes de
RT-PCR, ampla disponibilização de testes rápidos para sorologia IgG/IgM, pesquisa rápida de
antígenos e sorologia por imunoensaios.

Laboratório
No ano de 2020, além das atividades cotidianas
do setor, a equipe do laboratório de Patologia
do Apoio ao Diagnóstico do HMC esteve essencialmente focada em dar suporte às demais
áreas da unidade hospitalar que atuaram diretamente no enfrentamento à Covid-19.

COM O EQUIPAMENTO INGENIUS, DA EMPRESA
ELITECH, FOI POSSÍVEL APOIAR AS DECISÕES
CLÍNICAS NOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO,
UTI E MEDICINA OCUPACIONAL, DANDO

MAIOR AGILIDADE À ENTREGA DE

RESULTADOS DE RT-PCR EM ROTINAS DIÁRIAS.

Implementações relacionadas
ao enfrentamento à Covid-19
A ampliação do serviço da coleta domiciliar
proporcionou mais conforto, facilidade, agilidade
e segurança aos clientes, principalmente, no
período pandêmico, otimizado pelo diferencial
do atendimento personalizado, sem perda da
qualidade. O atendimento dispõe de profissional
exclusivo para a demanda de de exames referentes à Covid-19, viabiliza a permanência dos
pacientes em suas residências, garante o isolamento domiciliar e contribui com a redução de
circulação de pessoas nas unidades laboratoriais.
A iniciativa do sistema drive thru permitiu aos
pacientes em tratamento ambulatorial realizar
exames laboratoriais sem a potencialização de
riscos. O modelo oferece comodidade, rapidez
e segurança com realização do procedimento,
sem o paciente sair do carro.

Coleta de exames realizada por meio do sistema drive thru,
implementado na Unidade II do HMC.

Nesse período, foi instalado o primeiro equipamento de biologia molecular, para apoiar,
exclusivamente, o diagnóstico de Covid-19 em
pacientes internados ou com urgências e na
equipe assistencial que atua, diretamente, no
enfrentamento à Covid-19.
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A utilização do aparelho de raio-x móvel promove mais comodidade aos
pacientes, facilitando a logística de realização do exame.

Visando ampliar a cobertura da população
atendida pelo novo serviço de biologia
molecular, em 2020, houve a implantação do
setor com a aquisição de mais equipamentos
(metodologias moleculares “padrão-ouro”
RT-PCR e a inovadora RT-LAMP) para a
realização de diagnósticos moleculares
da Covid-19. Tal medida gerou o aumento
da capacidade produtiva do setor, que,
atualmente, atende pacientes ambulatoriais e
de internação pelo SUS, entregando resultados
em tempo hábil para o auxílio às medidas de
contenção da pandemia em nossa região.
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Com o implemento de tecnologias para diagnóstico molecular, quimiluminescência e
inserção dos testes de fluxo
lateral no laboratório do HMC,
foi possível suportar o apoio
assistencial com diagnósticos,
de forma efetiva, logo no primeiro pico da pandemia.
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Outra importante contribuição da unidade foi a incorporação de tecnologia de Inteligência
Artificial, por meio do Synapse 3D, de reconstrução de imagens volumétricas do acometimento
pulmonar, além da estimativa quantitativa dos pacientes acometidos, em uma estratégia de maior
acurácia prognóstica e direcionamento terapêutico.
ENTRE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO,

FORAM EXECUTADOS, EM MÉDIA, 2.000 EXAMES
DE COVID-19 POR SEMANA, COM A MÉDIA DE POSITIVIDADE DE 27%, CONSIDERANDO OS 3 MESES DE PICO.
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Nº Testes

O setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem também foi essencial no contexto assistencial de enfrentamento à pandemia, com a expansão da realização de
tomografias computadorizadas de alta resolução do
tórax e angiotomografias das artérias pulmonares, com
protocolos direcionados e laudos estruturados, com a
maior brevidade possível.
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Principais indicadores da unidade

Outras ações

Dezembro

Diante do contexto atípico, além de implantar as
medidas necessárias à segurança dos doadores de
sangue, a Unidade reforçou a importância da atitude
solidária, já que, durante a pandemia, o número de
doações caiu consideravelmente.

O incentivo à doação de sangue em momento crítico
fez parte das ações da FSFX.

Imagens incorporadas aos exames de tomografias computadorizadas de alta resolução do tórax dos pacientes assistidos, contribuindo para
melhor identificação e análise visual pelos médicos assistentes.

Oferta de novos testes
de diagnóstico, como
o molecular de Covid
-19, para convênios e
particulares;

EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA
2018

2.055.454

2019

2.289.239

2020

2.289.276

EXAMES DE DIAGNÓTICO
POR MÉTODOS GRÁFICOS

2018

2019

2020

Exames de diagnóstico por imagem HMC

250.757

286.042

233.334

Exames de métodos gráficos HMC

103.177

107.978

79.627

Exames de diagnóstico por imagem UDC

41.954

64.200

46.581

Exames de métodos gráficos UDC

10.505

21.966

12.966

Exames de diagnóstico por imagem APAS

12.307

11.464

9.792

Exames de métodos gráficos APAS

11.730

12.908

6.854

406.393

480.186

372.508

TOTAL
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Aquisição de testes
rápidos para pesquisa
de anticorpos de Covid19, antígenos Influenza
A/B e RSV;
Exames direcionados
à Covid-19;
Treinamento da
equipe.
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No Centro
Cirúrgico
Ranking Cirúrgico:
inovação com foco
em performance
financeira

Neste período completamente atípico e desafiador, em
função da pandemia de Covid-19, a unidade teve de cancelar ou suspender cirurgias eletivas, adaptar o espaço
físico, para atender medida de contingência determinada pela FSFX, além de apoiar e fornecer colaboradores a
outras unidades assistenciais do Hospital.
MÊS

2018

2019

2020

JAN

1.372

1.533

1.579

FEV

1.180

1.469

1.354

MAR

1.487

1.436

1.105

ABR

1.508

1.421

790

MAI

1.186

1.654

1.071

JUN

1.369

1.638

720

JUL

1.582

1.815

794

AGO

1.626

1.588

934

SET

1.458

1.540

1.245

OUT

1.509

1.753

1.413

NOV

1.493

1.598

1.259

DEZ

1.566

1.449

840

TOTAL

17.336

18.894

13.104

Cirurgias
Unidade I

13.185

13.996

9.351

Cirurgias
Unidade II

4.151

4.898

3.753

A PARTIR DE MARÇO DE 2020,
A PRODUTIVIDADE DO CENTRO CIRÚRGICO

DO HMC FOI DIRETAMENTE IMPACTADA
PELO CONTEXTO PANDÊMICO.
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Desenvolvimento, aplicação
e consolidação do Ranking
Cirúrgico, ferramenta que
permite a avaliação completa
da performance do setor, com
indicadores financeiros de
cada procedimento cirúrgico.
Sua implementação no Centro
Cirúrgico viabiliza a organização eficiente da agenda
cirúrgica, a priorização dos
procedimentos, a otimização
de custos e outras ações que
melhoram o desempenho
financeiro da unidade. Já em
2020, por meio do Ranking
Cirúrgico, foi possível minimizar os impactos financeiros negativos, resultantes
da queda de produtividade
do setor, em decorrência da
pandemia de Covid-19. A
expectativa é desenvolver a
ferramenta também para os
procedimentos demandados
pelo SUS, em 2021.

Em atendimento ao plano de contingência
implementado para absorver a demanda de pacientes
com Covid-19, parte do Centro Cirúrgico foi adaptado.
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Na Central de Materiais
e Esterilização (CME)
O ano de 2020 foi atípico para a CME, uma vez que 80% do total de sua
atividade produtiva se relacionam à realização de procedimentos cirúrgicos.
Como houve a suspensão significativa de cirurgias eletivas em função da
pandemia de Covid-19, a produtividade da Central foi reduzida.
Destaca-se, no entanto, a atuação da Central de Terapia Ventilatória
(CTV), setor vinculado à CME e responsável pelo acervo de ventiladores
da Instituição. Durante a pandemia, o trabalho da equipe incluiu a
aquisição, o planejamento, o preparo, a liberação e o rastreamento dos
ventiladores mecânicos, para atender a alta demanda ocasionada pela crise
desencadeada pela disseminação e pelo contágio do novo coronavírus.
Durante todo o período, a CTV manteve as áreas de UTI, a diretoria e a DRG
informadas sobre a quantidade de ventiladores em uso e em manutenção,
conseguindo atender, de forma segura e satisfatória, as demandas do HMC.

POR SUA ATUAÇÃO EFICAZ, A CTV TEVE DESTAQUE NA

AUDITORIA ONA 2020.

Utilização de ventiladores em 2020

Em 2020, os números de produtividade da CME refletiram o impacto da pandemia
de Covid-19 e os esforços das unidades do HMC no seu enfrentamento.
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Na Unidade Materno-Infantil
Consolidada no leste mineiro como referência no atendimento de excelência às gestantes e aos recémnascidos, a Unidade Materno-Infantil do Hospital Márcio Cunha vem, ao longo dos anos, fortalecendo
iniciativas de humanização e ações preconizadas pelo Ministério da Saúde e por órgãos especializados.
Concomitante à atuação humanizada, a unidade também se destaca, em âmbito estadual, como
a segunda maternidade de Minas Gerais em número de partos.

Para garantir o atendimento seguro às gestantes, a FSFX
implementou todas as medidas cabíveis de prevenção ao
contágio pelo novo coronavírus.

15,5 MIL
ATENDIMENTOS
NO CENTRO OBSTÉTRICO E 5.729
PARTOS REALIZADOS EM 2020.

A manutenção na participação do Programa Parto Adequado, desenvolvido pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE)
e pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI), denota o esforço da Unidade em identificar
modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto e ao nascimento.

A atuação humanizada constitui um dos diferenciais da maternidade do HMC.

Como nas demais unidades, o Centro Obstétrico implementou o protocolo institucional de enfrentamento à Covid-19. Foram criados fluxos diferenciados para casos suspeitos e confirmados, assim
como estabelecido leito de PPP – Pré-Parto, Parto e Pós-Parto, além de consultório interno para as
pacientes. Da mesma forma, foi estruturado um fluxo para o bloco cirúrgico, que ficou como retaguarda para o recebimento de pacientes graves caso houvesse indicação de cesariana.

PRODUTIVIDADE DO
CENTRO OBSTÉTRICO

2018

2019

2020

Partos

5.786

5.909

5.729

Partos normais pelo SUS

2.493

2.327

2.395

510

495

571

Partos cesáreos pelo SUS

1.637

1.773

1.555

Partos cesáreos por convênio

1.146

1.314

1.208

Atendimentos no Centro Obstétrico

14.398

15.057

15.532

Partos normais por convênio
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Outras ações

Foram iniciadas as discussões em conjunto com a operadora de planos de saúde da FSFX,
Usisaúde, para a definição de ações de promoção ao parto vaginal
às pacientes usuárias da saúde suplementar.

Foram realizadas as reuniões remotas periódicas com coordenação médica e equipe
de enfermagem, para padronização de condutas e atualização dos
protocolos institucionais baseados em evidências.
AUMENTO MÉDIO DE 5p.p DA TAXA
DE PARTO VAGINAL
EM PACIENTES USUÁRIAS DE
CONVÊNIO E 4p.p DAS PACIENTES
USUÁRIAS DO SUS.

Foi criada a farmácia satélite do Centro Obstétrico, que abreviou o tempo de espera
para liberação de medicamentos e controle de insumos no setor,
oferecendo agilidade ao processo de dispensação.
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No Centro de Terapia
Renal Substitutiva

As implementações realizadas em 2020 proporcionaram
a melhora na assistência prestada no CTRS, com:

85% DOS ATENDIMENTOS
ORIUNDOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE.

Em 2020, o Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS) do Hospital Márcio Cunha atuou em
conformidade com os protocolos instituídos pela FSFX, no enfrentamento à pandemia de Covid-19
e manteve o atendimento de qualidade aos seus pacientes, realizando, com sucesso, mesmo em
um contexto adverso, transplantes renais.

548 TRANSPLANTES

Aumento na captação e maior precisão e disponibilidade aos clientes da diálise peritoneal;

Mais segurança aos pacientes hemodialíticos, com a
substituição das máquinas antigas, reduzindo interrupções e remanejamentos de turnos;

Maior acessibilidade e logística, com a aproximação
da farmácia do Pronto-Socorro ao CTRS, agilizando a
busca e a administração de medicamentos.

JÁ REALIZADOS NO CTRS DO HMC.

Melhorias
implementadas em 2020
Contratação de enfermeiro
para a diálise peritoneal,
formando a 4 ª equipe de
enfermeiros.
Aquisição de 15 máquinas em
substituição às mais utilizadas.
Apoio à abertura do Centro
de Nefrologia do Hospital de
Cubatão.
Utilização da farmácia do
Pronto-Socorro do HMC.
Aquisição do bisturi elétrico
para confecção de FAV.
A aquisição de 15 novas máquinas de diálise,
em substituição às mais utilizadas, contribuiu para
elevar a qualidade do atendimento no CTRS.
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Em meio à pandemia, no CTRS, dois pacientes irmãos que estavam em tratamento
hemodialítico e inscritos na fila única do MG Transplantes ganharam novo rim.

MESMO EM UM ANO IMPACTADO
PELA PANDEMIA DE COVID-19, FORAM
CUMPRIDOS OS ORÇAMENTOS DE PRODUÇÃO
DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE E DE DIÁLISE
PERITONEAL, CAPD E TRANSPLANTES.
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Produtividade do CTRS em 2020
62.222 sessões de hemodiálise realizadas
382 pacientes em hemodiálise convencional,
4 horas por sessão, três vezes por semana
12 pacientes em hemodiálise diária,
2 horas por sessão
7 pacientes em diálise peritoneal
ambulatorial contínua
162 pacientes em diálise peritoneal automática
204 confecções de fístula arteriovenosa (FAV)
Transplantes preemptivos
165 pacientes avaliados como potenciais
receptores de transplante renal
309 pacientes em acompanhamento
pós-transplante renal
208 doadores em acompanhamento
pós-doação de rim
191 pacientes inscritos na fila única do
Sistema Nacional de Transplantes (SNT)

23 TRANSPLANTES RENAIS

A produtividade do CTRS manteve-se
elevada durante todo o ano.

REALIZADOS EM 2020, SENDO 17 DOADORES FALECIDOS
E SEIS DOADORES VIVOS.
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PRODUTIVIDADE DO HMC

Indicadores assistenciais
Diretamente impactadas pela pandemia de Covid-19, mas lançando mão da expertise obtida ao longo
de décadas de atuação, as unidades hospitalares da FSFX responderam, com eficiência, à realidade
imposta pela disseminação do Sars-CoV-2. Com a rápida atuação da Instituição, a implementação de
protocolo perfeitamente alinhado aos órgãos competentes e a efetividade nas ações – veja detalhes
no capítulo 4, Mobilização contra a Covid - foi possível manter grande parte das atividades assistenciais com exceções necessárias para a redução de fluxos de pessoas e, consequentemente, de exposição ao contágio pelo novo coronavírus, garantindo o atendimento seguro e acolhendo os pacientes
suspeitos e confirmados, portadores de Covid-19.
No Hospital Márcio Cunha, ressalta-se a manutenção e o crescimento discreto de alguns serviços
prestados, como os relacionados à unidade de maternidade, com média de partos e atendimento
obstétrico preservado, e à Unidade de Oncologia do HMC, na qual os pacientes permaneceram em
tratamento quimioterápico e radioterápico necessário. O laboratório de patologia da unidade também
manteve o patamar produtivo e foi coadjuvante na atuação em outras áreas, no combate à pandemia.
O HMC concluiu o ciclo de 2020 com queda da produtividade em alguns dos seus indicadores, além de
um aumento indesejável na taxa de mortalidade, que se difere muito das apresentadas nos anos anteriores, bem como o aumento na taxa de infecção hospitalar, ocasionada pelo típico quadro de casos
graves de Covid-19, com internações prolongadas em unidades de terapia intensiva.

2018

2019

2020

2.055.454

2.289.239

2.289.276

Exames de diagnóstico em métodos gráficos

406.393

480.186

372.508

Atendimentos no Centro Obstétrico

14.398

15.057

15.532

Atendimentos no Pronto-Socorro

145.757

158.773

121.069

Sessões de hemodiálise

63.792

65.142

61.486

Sessões de quimioterapia

22.155

26.905

27.252

Sessões de radioterapia

18.582

22.448

24.295

Campos de radioterapia

114.551

151.202

183.205

17

15

5

Exames de medicina nuclear

2.104

3.007

2.437

Consultas de oncologia

31.278

33.780

23.644

Consultas de oncologia pediátrica

654

694

594

Atendimentos de oncologia pediátrica (internação)

322

338

325

Consultas ambulatoriais

293.324

321.889

221.093

Revisões ambulatoriais

64.657

65.411

34.992

Partos

5.786

5.909

5.729

32

30

23

Internações

34.581

37.311

31.438

Transfusões

9.677

9.196

9.814

Cirurgias

17.336

18.894

13.104

Paciente/dia

143.745

156.418

145.034

2018

2019

2020

Taxa de mortalidade

3,45

3,17

5,10

Taxa de partos normais (SUS)

60,50

56,41

60,58

Taxa de partos normais (convênios)

30,79

27,32

32,12

Taxa de partos cesáreos (SUS)

39,50

43,59

39,42

Taxa de partos cesáreos (convênio)

69,21

72,68

67,88

Taxa de infecção hospitalar

1,35

1,36

2,01

Média de permanência (geral)

4,17

4,22

4,66

Média de permanência (SUS)

4,53

4,75

5,04

Média de permanência (convênios)

3,69

3,60

4,14

Taxa de ocupação operacional (geral)

83,24

86,03

76,86

Exames de patologia clínica

Radiocirurgias

Transplantes renais

QUALIDADE DO HMC

Em um dos anos mais desafiadores para a área de
assistência à saúde em todo o mundo, o HMC, embora
diretamente impactado pela pandemia, manteve grande
parte dos serviços ofertados à comunidade.
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470 colaboradores
132 médicos no corpo clínico
Atendimento 100% SUS
126 leitos de internação: 43 de clínica
médica; 38 para Covid-19; 13 de
maternidade; 7 de pediatria; 5 de UTI
Adulto; 10 de UTI Covid e 5 clínica cirúrgica
Urgência e emergência em internação
em clínica médica, cirurgia geral, terapia
intensiva, pediatria, apoio ao diagnóstico
e medicina laboratorial
Responsável por 50% das internações
em Itabira, em 2020.
Referência para 13 municípios
da microrregião
https://fsfx.com.br/hmcc/
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Em 2020
Ampliações
Além de todas as iniciativas institucionais implementadas pela FSFX em suas unidades, em
resposta à disseminação do novo coronavírus Sars-CoV-2, conforme detalhado no capítulo 4,
Mobilização contra a Covid-19, desta publicação, o HMCC viabilizou a reativação da Clínica
Médica II, incorporando à unidade hospitalar mais 32 novos leitos de enfermaria. A reforma da
Clínica Médica III tornou possível a adequação da unidade às determinações da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) nº 50, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

REATIVAÇÃO DA

Recém-nascido na Maternidade
do HMCC, em 2020.

CLÍNICA MÉDICA II
COM 32 NOVOS LEITOS
DE ENFERMARIA.

Efetividade na parceria entre
poder público e iniciativa privada

Ampliação de leitos de enfermaria com a reativação da Clínica Médica II.

Há quatro anos, a população do município de Itabira e região testemunha e beneficia-se dos
avanços alcançados por sua principal unidade pública hospitalar, após a implementação de
uma gestão comprometida com a máxima qualidade na assistência à saúde. Sob o comando da
Fundação São Francisco Xavier, o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) pôde, ao longo desse
período, rever processos, incorporar novas práticas e tecnologias, consolidando a cultura de
excelência proveniente da Instituição.
A evolução alcançada, nesses primeiros anos de gestão da FSFX, contribuiu para que o HMCC pudesse
passar, em 2020, pelas ampliações e pelos ajustes necessários ao enfrentamento da pandemia de
Covid-19 e atuar com eficiência, diante da crise instalada na área de saúde, em todo o mundo.
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A CONCLUSÃO DA

CLÍNICA MÉDICA III
PROPORCIONOU MAIS QUALIDADE
AO ATENDIMENTO DE PACIENTES
INTERNADOS.

A Clínica Médica III está adequada às novas determinações da ANVISA.
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Adequação do edifício
administrativo

CME
Após a aquisição de uma nova autoclave, a Central de Material de Esterilização (CME) passou por
adequação física para instalação do equipamento, otimizando os processos de preparo e esterilização de materiais e a assistência prestada aos pacientes. A evolução conferiu maior segurança,
confiabilidade aos procedimentos e redução no tempo de liberação dos materiais estéreis.

A obra de adequação do edifício administrativo
do HMCC foi uma das soluções encontradas
pela direção em parceria com o município, para
absorver a nova demanda referente à pandemia
e possibilitou a implementação de 33 novos
leitos de enfermaria.

UTI

Leitos implementados no edifício administrativo do HMCC.

Em decorrência dos atendimentos aos
pacientes de Covid-19, a UTI do HMCC também
passou por adequações e melhorias:
•
•
•
•
•

10 novos leitos de UTI para pacientes de
Covid-19, totalizando 20 leitos;
Divisão e fechamento dos boxes;
Aquisição de equipamentos;
Implementação da Central de Monitorização
com comunicação bidirecional;
Implementação de insufladores de ar estéril
com filtragem HEPA em cada box, gerando
pressão negativa e reduzindo risco de
contaminação no sistema de climatização.

INDICADORES

Espaço adaptado para instalação de autoclave.

Incorporação tecnológica para aprimorar
os procedimentos e ampliar a segurança.

Fluxos separados e seguros
Abertos novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19.

Foi realizado o asfaltamento da área interna do HMCC, e foi montada estrutura de contêineres
com refeitório, vestiários e sanitários exclusivos aos colaboradores que atuaram na linha da
frente da Covid-19.

2020

Paciente/Dia UTI Adulto

2.262

Paciente/Dia UTI Covid
(a partir de Julho 2020)

997

Taxa de ocupação de UTI Adulto

61,80

Taxa de ocupação de UTI Covid
(a partir de julho 2020)

54,18

A FSFX investiu em equipamentos para abertura
de novos leitos de UTI.
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Espaços montados exclusivos para colaboradores em atendimento a pacientes com Covid-19.
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Novos serviços
Assistência oftalmológica
Em parceria com a Prefeitura de Itabira, o HMCC iniciou
novo modelo de trabalho com o Núcleo de Oftalmologia,
no qual uma equipe composta por quatro oftalmologistas presta assistência e acompanha o paciente durante
consultas e na realização de exames. As agendas dos
exames de campimetria, CDPO e gonioscopia passaram
a ser ofertadas à população, promovendo melhorias na
rede de atendimento ambulatorial, dando andamento às
demandas e trazendo resolutividade à saúde da população atendida. Em relação às cirurgias, o HMCC passou
a ofertar agenda eletiva de 150 pacientes por mês, para
tratamento de catarata, além dos procedimentos de
pterígio, blefaroplastia e aplicação de injeção intravítrea. Mesmo com a pandemia, que postergou o início das
cirurgias para novembro, foram realizados 247 procedimentos, que beneficiaram pessoas com doenças, como
catarata, pterígios e outras lesões oculares.

Assistência urológica de urgência
Foi iniciado o serviço de Assistência Urológica de
Urgência com a formação de uma equipe médica com
três especialistas, para atendimento às demandas de
internação de urgência, possibilitando o diagnóstico
efetivo em tempo hábil e sem a necessidade de transferências para outras instituições.

A IMPLEMENTAÇÃO DE

NOVAS ESPECIALIDADES
E SERVIÇOS TROUXE MAIS COMODIDADE AOS PACIENTES,
EVITANDO DESLOCAMENTOS PARA TRATAMENTOS
EM OUTRAS LOCALIDADES.
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Maternidade
Alicerçada com infraestrutura e equipamentos modernos, a equipe da Maternidade do HMCC
atua 24 horas, atendendo gestantes, puérperas e recém-nascidos.

Partos
Em 2020, foram realizados 1.176 partos no
HMCC, sendo 644 normais e 532 cesarianas.
Embora o número de partos normais tenha
alcançado um valor elevado, de 54,76% do
total, o resultado foi inferior à meta proposta
para o ano, de 62%.

COM

100% DOS PARTOGRAMAS PREENCHIDOS,

A MATERNIDADE SUPEROU, NOVAMENTE, AS
RECOMENDAÇÕES DE MELHORES PRÁTICAS EM
OBSTETRÍCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS).

Triagem neonatal

Amamentação

Foram realizados 1.255 testes da orelhinha,
procedimento de triagem auditiva neonatal.
O HMCC oferece também os serviços de testes
do coraçãozinho e do olhinho.

Como parte de uma gestão que valoriza a
humanização e o cuidado efetivo das pessoas,
de acordo com os preceitos de saúde e bemestar, no HMCC, as mulheres que passam
pelo parto normal são sempre incentivadas a
amamentar seus filhos logo após o nascimento.
Elas recebem orientações sobre as técnicas de
amamentação, a importância do aleitamento
materno e a saúde do bebê.

Amamentação na primeira hora para
parturientes pós-parto normal:

A atuação da Maternidade do HMCC superou, novamente,
as recomendações de melhores práticas do MS.

O teste da orelhinha permite a triagem auditiva neonatal.
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ANO

META

VALOR
ALCANÇADO

2020

100%

99,51%
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Ambulatório

Prevenção a incêndio

Em 2020, em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Itabira, a FSFX viabilizou o
acréscimo das seguintes especialidades médicas:
Cardiologia, Ginecologia e Pneumologia. Foram
disponibilizados, também, ao atendimento ambulatorial os exames oftalmológicos: campimetria
e topografia de córnea.

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO GERAL – 2020

AMOSTRA

INDICADOR

1.976

95,98%

Em 2020, o HMCC deu início às
adequações definidas no Projeto de
Combate e Prevenção a Incêndio,
exigência do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais. A obra
está em andamento e contempla
a construção de portas de saída
de emergência, rotas de fuga,
hidrantes, alarmes, entre outras
implementações que reforçarão a
segurança da unidade.

A partir de julho de 2020, a média de paciente
por dia chegou a 922, no HMCC.

Em mais um ano de atuação, o índice de
satisfação geral do Hospital Municipal Carlos
Chagas, acima dos 95%, atesta os rumos
assertivos desenhados pela gestão.

Internação
No total, 43 leitos estiveram disponíveis para Clínica Médica, cinco para Cirurgia Geral e 38 de
enfermaria para pacientes com Covid-19.

INDICADORES

2020

Taxa de ocupação da Clínica Médica I

82,05

Pacientes/dia

5.806

Taxa de ocupação da Clínica Médica II

70,36

Pacientes/dia

3.625

Taxa de ocupação da Clínica Médica III
(até junho de 2020)

59,97

Pacientes/dia (até junho 2020)

3.088

Taxa de ocupação por Covid-19
(a partir de julho de 2020)

13,19

Pacientes/dia (a partir de julho 2020)

922

2.150 INTERNAÇÕES
NAS CLÍNICAS MÉDICAS E DE COVID-19 EM 2020.

Outubro Rosa
No mês de outubro, o HMCC, em
parceria com a Prefeitura Municipal
de Itabira, viabilizou, por meio do
SUS, a gratuidade nos exame de
mamografia para mulheres com
idade entre 50 e 69 anos. Foram
realizados 542 procedimentos.

Serviço de transporte:
ambulância
Em 2020, em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Itabira, a FSFX viabilizou o
serviço de transporte sanitário para remoção de
pacientes internados no HMCC, para realização
de propedêutica fora do hospital, transferência
inter-hospitalar e alta de pacientes acamados.

FONTE: Núcleo de estatística da FSFX.
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Taxa de ocupação instalada (geral)

Equipamentos
Em 2020, a FSFX
investiu mais R$
2 milhões em
equipamentos e
mobiliários para o
HMCC, fortalecendo e
atualizando o parque
tecnológico da unidade
hospitalar.
Para novos leitos:
cardioversores,
esfigmomanômetros,
oxímetros,
eletrocardiógrafo,
central de chamado
de enfermagem, entre
outros.
Para UTI:
videolaringoscópio,
ultrassom portátil,
central de monitorização
de pacientes,
insufladores, estéril de
ar, elevador viking para
pacientes.
Novo tomógrafo,
proporcionando
agilidade e qualidade
na realização de
exames em pacientes
internados, evitando
locomoção de pacientes
críticos para a clínica
externa.

Média de permanência (geral)

Indicadores assistenciais
Em um ano completamente atípico, em que a pandemia de Covid19 impactou a dinâmica global em praticamente todos os segmentos, com incidência ainda maior nas instituições de saúde aptas
a absorver a demanda de pacientes suspeitos e acometidos pela
nova doença, o Hospital Municipal Carlos Chagas, como as demais
unidades hospitalares da FSFX, teve de responder, rapidamente,
às novas necessidades geradas pela crise do novo coronavírus.

2018

2019

2018

2020

Mesmo diante de um contexto desafiador, o HMCC manteve os
números referentes a exames laboratoriais, de diagnóstico por
imagem e métodos gráficos, com aumento discreto de 0,45%,
em relação ao ano anterior. Também o número de atendimentos
obstétricos apresentou alta com ampliação em 12,5%. A
suspensão das consultas médicas e das cirurgias teve o maior
impacto em relação à produtividade do HMCC, em 2020.
A taxa de ocupação do HMCC apresentou queda em relação ao
ano anterior, e a pandemia impactou, diretamente, essa taxa,
visto que, a partir de março de 2020, por Decreto Municipal, a
Instituição começou a mobilizar processos para atendimento
aos pacientes com Covid-19, em todos os cenários previstos. A
média de pacientes por dia do Hospital Municipal Carlos Chagas,
durante o ano, foi 20.418.
PRODUTIVIDADE

2018

2019

2020

Internações

4.685

5.247

4.219

Consultas

13.276

22.314

16.431

808

1.378

847

1.236

1.063

556

Não fazia*

Não fazia*

365

147.327

187.001

187.845

Atendimentos obstétricos*

2.796

3.351

3.770

Partos **

1.301

1.201

1.176

Cirurgias eletivas/urgência *
Pequenas cirurgias
Cirurgias oftalmológicas
Exames laboratoriais,
de diagnósticos e de métodos
gráficos

*As cirurgias oftalmológicas eram feitas durante mutirões, sendo
realizadas 557, em 2018, e 457, em 2019.
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A Maternidade do HMCC atua 24 horas,
atendendo gestantes, puérperas e recém-nascidos.
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2019

2020
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125 leitos (100 para SUS e 25 para convênios)
536 colaboradores
172 médicos no corpo clínico
28 especialidades médicas
Maternidade/Centro Obstétrico
Internação
Centro Cirúrgico
UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal
Centro de Alta Complexidade
Serviços de diagnósticos
Pronto Atendimento (24h nas especialidades:
clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica,
ortopedia, ginecologia e obstetrícia)

https://fsfx.com.br/hc
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Ampliação da
assistência com a
máxima qualidade
Incorporado às unidades da Fundação São Francisco
Xavier, em 2017, o Hospital de Cubatão (HC) vem traçando, de forma linear e contínua, uma rota ascendente
em direção à promoção da saúde com excelência.
A FSFX levou o HC à certificação pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA) e inaugurou serviços de
alta complexidade, viabilizando à população da Baixada
Santista mais acessibilidade a tratamentos oncológicos
e de hemodiálise.
Em 2020, a ampliação do número de leitos destinados
aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) incidiu,
diretamente, na capacidade de realização das cirurgias
de média e alta complexidade, reduzindo o tempo de
espera para usuários do sistema público. Os avanços
do HC, associados a uma série de medidas e protocolos
institucionais determinados pela FSFX, descritos
no capítulo 4, Mobilização contra a Covid-19, deste
Relatório, contribuíram também para o enfrentamento
à pandemia de Covid-19.

O HC É REFERÊNCIA PARA UMA POPULAÇÃO DE

1,8 MILHÃO DE HABITANTES
DA BAIXADA SANTISTA.
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Em 2020

Contra a Covid

Ampliação do
atendimento ao SUS
A assinatura do termo aditivo, junto à Prefeitura
de Cubatão, possibilitou a ampliação do número
de leitos do HC, que passou a disponibilizar
mais 25 leitos clínicos e cirúrgicos ao SUS,
sendo 22 adultos e três pediátricos, totalizando 100 unidades públicas para internação.
A ampliação tornou possível o acréscimo na
capacidade de realizações de cirurgias de alta
e média complexidade.

Além das iniciativas
institucionais, aplicadas
pela FSFX em todas as suas
unidades e descritas no
capítulo 4 , Mobilização
contra a Covid, neste
Relatório, o Hospital de
Cubatão esteve envolvido em
ações específicas com foco
na prevenção da Covid-19.

Em parceria com a Usiminas,
a unidade adotou uma
agenda semanal de limpeza
das áreas externas, utilizando
hipoclorito de sódio.

A unidade acolheu a visita
de técnicos da Vigilância
Sanitária do estado de
São Paulo que conferiram
o funcionamento dos sete
respiradores doados pelo
governo estadual.

Atendimento ampliado, somando 100 unidades para internação.

Acreditação mantida
O Hospital de Cubatão passou por duas auditorias externas
de manutenção nas quais foi ratificado o cumprimento dos
requisitos de nível 1, mantendo assim a Acreditação ONA - nível
1 e demonstrando a adesão aos critérios de segurança, tanto nos
processos assistenciais quanto de apoio.

O HC recebeu, também, a doação de equipamentos
de proteção de diferentes instituições:

Mil unidades de máscaras descartáveis, para uso de pacientes e acompanhantes,
confeccionadas pelo Grupo Esperançar Estudos Espíritas.

Itens de proteção individual confeccionados pelo CIESP.

Novos leitos
Atendendo ao pleito da Secretaria Municipal
de Saúde, o HC incorporou à sua estrutura 20
novos leitos de UTI e 33 de enfermaria, exclusivos para atendimento à demanda emergencial
da pandemia. A ampliação levou à reforma do
quinto e do sexto andares da unidade hospitalar,
conferindo um acolhimento adequado, com toda
a segurança, aos pacientes diagnosticados com
a Covid-19.

50 escudos faciais da Universidade Santa Cecília,
obtidos em conjunto com o Rotary Club.

No total, a unidade hospitalar abriu 53 novos leitos, para absorver
demandas de UTI e enfermaria.
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Máscaras N95, para uso de equipes de enfermagem,
doadas pelo COREN-SP e pelo COFEN.
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Quimioterapia para
pacientes do SUS
Foi iniciado o atendimento de
quimioterapia para pacientes
do SUS com regulação pela
Diretoria Regional de Saúde IV.
O dimensionamento das vagas
seguiu a proporção de 60%
para residentes de Cubatão e
40% para outras cidades da
Baixada Santista, que mantêm
ofertas restritas em relação
à especialidade. O início do
atendimento de quimioterapia
foi mais uma etapa no processo de abertura gradual dos
serviços oferecidos no Centro
de Alta Complexidade do HC,
que, em 2020, também passou
a oferecer o atendimento para
pacientes do SUS nas especialidades oncológicas de cirurgia
de cabeça, pescoço e urologia.

O início dos serviços de hemodiálise no HC
facilitou a rotina de pacientes em tratamento.

Consultas
ampliadas

Novos serviços
Início da hemodiálise
Foi ativado o serviço de hemodiálise no Centro de Alta Complexidade do HC, com 20 máquinas
para atendimento ao SUS da região, o que beneficia pacientes das unidades de saúde locais,
encaminhados pela Diretoria Regional de Saúde IV.
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Novas especialidades médicas foram incorporadas às consultas realizadas no HC.

Reparos
Em parceria com a Prefeitura
de Cubatão, em 2020, o HC
ampliou a agenda de consultas para novas especialidades
médicas: pediatria, cardiologia, pneumologia, hematologia, mastologia, neurocirurgia,
cirurgias de cabeça e pescoço
e coloproctologia.

Reforma total de câmara fria do setor de Nutrição.
Reforma do necrotério utilizado pelo hospital
e pronto atendimento.
Restauração do quadro de forças.
Reforma do telhado das áreas de lavanderia, vestiário
e estacionamento de motos dos colaboradores.
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Desempenho

Centro Cirúrgico
Trata-se de um dos setores hospitalares mais afetados pela pandemia de Covid-19, pois os procedimentos cirúrgicos eletivos foram suspensos como medida de proteção e prevenção à contaminação
pelo novo coronavírus. Com isso, o Centro Cirúrgico do HC apresentou queda no número total de cirurgias realizadas em 2020, interrompendo o movimento ascendente pelo qual passava.

Maternidade
Seguindo todos os protocolos institucionais e de
órgãos competentes para a prevenção e a proteção à Covid-19, a Maternidade do Hospital de
Cubatão garantiu atendimento seguro a gestantes, mamães e bebês, apresentando estabilidade
em seus números de produtividade.

Partos

2018

2019

2020

A produtividade do Centro Cirúrgico foi impactada
pela pandemia de Covid-19.

2019

2020

O cuidado humanizado é um diferencial da Maternidade do HC.

709

580

6.067 ATENDIMENTOS

UTI
Alinhada aos preceitos de máxima qualidade
e segurança, aplicados em todas as unidades
de assistência à saúde da FSFX, a Unidade de
Tratamento Intensivo do Hospital de Cubatão
implementa a tecnologia, qualifica a equipe
e aplica, de forma rígida, os protocolos de
atuação que garantem a evolução contínua do
desempenho do setor.

Incorporação tecnológica é parte dos investimentos
da FSFX para abertura de novos leitos de UTI.

NO CENTRO OBSTÉTRICO
TESTE DA ORELHINHA: 2.647
TESTE DO CORAÇÃOZINHO: 1.286
TESTE DO PEZINHO: 1.283
Cesáreas

Normais

VACINA BCG: 1.286

186

Em 2020, os esforços para absorver a demanda
de pacientes com Covid-19 convergiram para
adaptações da unidade com a incorporação de
24 novos leitos de UTI, exclusivos para contaminados com a nova doença. A ampliação fez
parte das reformas do quinto e do sexto andares
do HC, que culminou, também, na implementação de mais 39 leitos de enfermaria.

10 NOVOS LEITOS DE UTI
FORAM INCORPORADOS AO SETOR, PARA ATENDER,
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EXCLUSIVAMENTE, A PACIENTES COM COVID-19.
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Taxa de ocupação

Média de permanência (dias)

Indicadores assistenciais
Quando observados os dados de produtividade do HC, todos os esforços implementados pela Fundação São Francisco Xavier, durante o ano de 2020, em suas unidades, no intuito de frear a disseminação e a contaminação pelo Sars-CoV- 2, acrescidos de toda mobilização e adaptação para acolher os
pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 em suas unidades hospitalares, parecem ter alcançado
efeito positivo e garantido não somente a absorção de novos pacientes.
A afirmação de assertividade das ações é claramente assegurada pelos indicadores assistenciais do
Hospital de Cubatão. A unidade hospitalar apresenta a manutenção, mesmo que discreta, do crescimento de todos os seus números de produtividade com exceção do total de cirurgias e exames de
diagnóstico por imagem, fatos que se justificam pela suspensão dessas atividades em determinado
período do ano, em função da pandemia.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

A taxa de ocupação, um desafio para as unidades de saúde que, em 2020, acolheram pacientes de
Covid-19, teve ligeira redução, principalmente, em função da abertura de novos leitos de atendimento a
pacientes do SUS. Por sua vez, a taxa de permanência manteve-se próxima à média dos últimos anos.

PRODUTIVIDADE

2018

2019

2020

Exames de patologia clínica

359.684

274.498

337.420

Exames diagnóstico e métodos gráficos

66.763

98.595

75.323

Atendimentos no Centro Obstétrico

5.231

5.867

6.067

Consultas ambulatoriais

8.882

10.790

11.778

Partos

1.115

1.145

1.298

Internações

4.645

5.650

5.739

Cirurgias

1.339

1.867

1.618

Na

12.781

13.113

Pronto Atendimento

FARMÁCIA CLÍNICA

Prescrições validadas
pela Farmácia Clínica

2018

2019

2020

21.160

49.186

56.763

INDICADOR

Paciente/dia
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2018

2019

2020

26.403

30.967

33.188

A evolução na assistência prestada perpassa investimentos
em tecnologia, para diagnósticos cada vez mais precisos.
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Hospital
Maternidade
Pronto-Socorro
Apoio ao diagnóstico
Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Internação (clínica médica, pediatria,
cirurgia geral, ortopedia)
Atuação de média complexidade
73 leitos, sendo 45 dedicados
a pacientes do SUS
242 profissionais
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Ao tornar-se, por meio de um contrato
emergencial endossado pela Secretaria
Estadual de Saúde, mantenedora do Hospital
Maternidade Vital Brazil (HMVB) no município
mineiro de Timóteo, a Fundação São Francisco
Xavier iniciou a implementação de novo
modelo de gestão na unidade, sustentado por
padrões de segurança, qualidade e cuidado
humanizado, elevando a performance do HMVB
com impactos positivos para seus usuários. O
contrato emergencial teve início em setembro
de 2020.

EM TRÊS MESES DE ATUAÇÃO,
A COMUNIDADE JÁ PERCEBE O REFLEXO
DA NOVA GESTÃO PAUTADA NAS
MELHORES PRÁTICAS.

Recém-nascido na Maternidade do HMVB.

Expertise e humanização:
pilares de uma nova gestão
Desde a sua constituição pela Usiminas, a Fundação São Francisco Xavier tem seu desempenho
pautado no âmbito da excelência. Tal cultura, aplicada ao longo dos anos, garantiu à Instituição
alcançar, manter e superar, sistematicamente, indicadores de produtividade e eficiência perseguidos por organizações nacionais e internacionais, nas áreas da saúde e da educação. É desse patamar que a FSFX emerge como referência em gestão hospitalar, sendo escolhida para assumir novos
desafios na assistência à saúde.
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Desafios e conquistas
Da oficialização pela Secretaria Estadual da Saúde, ao início da atuação da FSFX na unidade
hospitalar, foram apenas 24 horas. O desafio de assumir o HMVB em tão pouco tempo, mantendo
suas portas abertas, enquanto realizava a sua integração a uma rede hospitalar com altos padrões
de segurança e qualidade na assistência à saúde, exigiu grande comprometimento por parte da
diretoria e do efetivo envolvido na transição.
A prova de que o desafio pode ser suplantado veio da atuação impecável no acolhimento a um
paciente em estado grave, com quadro de trauma e choque hemorrágico, o que demandou a rápida
intervenção cirúrgica e os cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), essenciais para a sua
alta hospitalar. A assistência ocorreu, exatamente, nas primeiras horas da gestão da FSFX.
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Cirurgia pioneira

“MESMO DIANTE DO DESAFIO DE ASSUMIR A GESTÃO DO VITAL BRAZIL EM UM PRAZO MÍNIMO,
MANTENDO AS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER PERCEBEU,
NESSE ACORDO, MAIS UMA CHANCE DE EXERCER O SEU VERDADEIRO PROPÓSITO DE ELEVAR A
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA À SAÚDE, IMPLEMENTANDO, ENTRE OUTROS RECURSOS,
PROCESSOS JÁ VALIDADOS EM NOSSAS UNIDADES, PROMOVENDO GANHOS PARA A POPULAÇÃO DE
TIMÓTEO E DO VALE DO AÇO, COMO UM TODO”.

Um mês após iniciada a nova gestão do HMVB,
a unidade hospitalar realizou um procedimento
cirúrgico inédito no Vale do Aço. A equipe da
FSFX protagonizou a realização de uma técnica inovadora que ajuda pacientes portadores
de perda auditiva, inaptos ao uso do aparelho
convencional, a recuperar a audição. O método
inclui a fixação de um implante de titânio no
osso do crânio do portador, sobre o qual se conecta um aparelho capaz de captar e processar
os sons, transmitindo-os diretamente, por condução óssea, para o ouvido interno. O paciente
obteve êxito na intervenção, com rápida recuperação do pós-operatório.

DR. MAURO OSCAR S. DE SOUZA LIMA, diretor de Hospitais da FSFX.

Em 2020 (últimos três meses):

“TRATA-SE DE UM MÉTODO CONSAGRADO E ADOTADO NOS GRANDES
HOSPITAIS BRASILEIROS. A POSSIBILIDADE DE REALIZÁ-LO NO HOSPITAL
E MATERNIDADE VITAL BRAZIL SE
DEU GRAÇAS À EXPERTISE DA EQUIPE
DA FSFX E À ESTRUTURA ADEQUADA
DA UNIDADE”.
RODRIGO SOUSA MAGALHÃES,
otorrinolaringologista e médico da FSFX.

Ainda em 2020, a FSFX abriu processo seletivo para
contratação de novos profissionais.

Na Maternidade do HMVB, a porcentagem de partos
normais foi superior a 70%.

Contratação

Primeiro mês

Com foco absoluto na qualidade da assistência
prestada, a FSFX abriu um processo de
seleção externa, gerando oportunidades
para profissionais de diferentes segmentos
na atuação hospitalar. Além disso, houve um
processo de seleção interna com profissionais
que já atuavam na unidade.

Realizados mais de 2.400 atendimentos no
Pronto-Socorro e na Maternidade, com 279
altas hospitalares, sendo 81% de pacientes
do SUS. Houve o total de 57 procedimentos
cirúrgicos, entre eles, procedimentos de
urgência e emergência, sendo 67% realizados
pelo SUS, e a taxa de nascimento por parto
normal em torno de 72%, sendo 80% pacientes
provenientes do SUS.
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Rodrigo Sousa Magalhães, otorrinolaringologista e médico da FSFX,
conduziu a cirurgia pioneira no Vale do Aço.

A EQUIPE DA FSFX PROTAGONIZOU A REALIZAÇÃO DE TÉCNICA INOVADORA
QUE AJUDA PACIENTES PORTADORES DE PERDA AUDITIVA, INAPTOS AO USO DO APARELHO
CONVENCIONAL, A RECUPERAR A AUDIÇÃO.

195

Fundação São Francisco Xavier

Relatório de Sustentabilidade 2020

Iniciativas humanizadas
Em sinergia com as diretrizes de humanização, preconizadas pela Fundação São Francisco Xavier,
em 2020, o HMVB intensificou as iniciativas voltadas para o cuidado personalizado, embasado
não apenas nos aspectos físicos da saúde, mas também nas questões que se referem aos desejos e
às necessidades dos pacientes.
A realização de partos normais e naturais (chamados humanizados) tornou-se um diferencial da
unidade, que mantém investimentos para proporcionar às gestantes e a seus familiares uma experiência tranquila e segura. Para tanto, além da aplicação de recursos em ambientes, equipamentos
e materiais adequados à realização do procedimento, o HMVB abriu inscrições para o cadastramento de doulas - profissionais que ajudam a gestante a preparar-se, física e emocionalmente,
para a hora de dar à luz.
A atuação acolhedora e humanizada no HMVB também pôde ser observada durante todo o período de pandemia, em 2020, a partir da viabilização do contato diário entre pacientes internados e
seus familiares. Como, em função dos riscos de contaminação por Covid-19, os pacientes não podiam receber visitas presenciais, os colaboradores providenciaram contatos virtuais, minimizando
a angústia pelo isolamento. A iniciativa foi motivo de elogios por parte dos pacientes.

PROPORCIONAR O CONTATO VIRTUAL DE PACIENTES COM COVID-19
COM SEUS FAMILIARES FOI UMA DAS AÇÕES HUMANIZADAS DA EQUIPE DO HMVB EM 2020.

INDICADORES
Paciente/Dia

4.322
INDICADORES ASSISTENCIAIS

Indicadores
assistenciais

2020

2020

Exames de patologia clínica

50.276

Diagnósticos em métodos gráficos

7.287

Atendimentos no Centro Obstétrico

1.007

Atendimentos no Pronto-Socorro

6.680

Consultas ambulatoriais
Partos

0
170

Internações

1.220

Cirurgias

514

Sessões de hemodiálise

23
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O incentivo ao parto humanizado é uma das
iniciativas da Maternidade do HMVB.
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Fundação
Fundação São
São Francisco
Francisco Xavier
Xavier

Mais de 168 mil vidas
Presente em 4 estados
Mais de 3 mil credenciados
216 hospitais parceiros
Maior operadora filantrópica do país
Maior operadora do Vale do Aço – MG
Entre as 4 maiores de Minas Gerais
Melhor operadora de planos de saúde
do país, segundo a ANS
Crescimento de 6,3% em planos
de mercado
Transporte aeromédico: 42.890 vidas
https:// fsfx.com.br/usisaude
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Performance
que alia saúde e
sustentabilidade
A Usisaúde, operadora de planos de saúde da
FSFX, nasceu e avançou ao longo dos anos em
assistência à saúde, estrutura, abrangência
e número de beneficiários, tornando-se uma
das maiores operadoras de planos de saúde
suplementar do país, a maior em modalidade
filantrópica, líder no Vale do Aço e a quarta
maior em Minas Gerais.
Ao disponibilizar para seus clientes uma
estrutura médico-hospitalar e odontológica
de alto padrão, rede credenciada ampla e
qualificada, transporte aeromédico, serviços
em saúde ocupacional, a operadora mantém
índices de satisfação entre os mais elevados
da categoria. A Usisaúde é, também, pioneira
no estado a alcançar a certificação norma
ISO 9001, além de manter a certificação Nível
1 da Resolução Normativa 277, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar. Somam-se
ao atendimento nacional nas urgências e nas
emergências ofertadas pela Usisaúde, por
meio da Rede Abramge e Filantrópicas, as
estratégias inovadoras de cuidado e prevenção
à saúde, como o Programa de Atenção Primária
Usifamília, com impactos surpreendentes para
os beneficiários.
Beneficiários dos planos de saúde da Usisaúde foram assistidos
por meio da teleconsulta implementada em 2020.
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Em 2020
Entre as melhores do país
Ao receber, por mais um ano, a nota máxima 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 Usisaúde atingiu
a classificação de melhor operadora de grande
porte do país, e segunda melhor operadora
na classificação geral. O resultado faz parte
do Programa de Qualificação das Operadoras
de 2019 (ano-base 2018), divulgado em 2020.
O IDSS é uma iniciativa pioneira da ANS e
baseia-se em dados que demonstram como
as operadoras se comportam em relação
às questões assistenciais. Trata-se de um
importante parâmetro de avaliação para os
beneficiários de planos de saúde.

O acolhimento e a qualidade da assistência estão entre
os atributos conferidos pelos clientes Usisaúde.

Satisfação acima da média
No Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), há estímulo para a realização de uma
pesquisa de satisfação de beneficiários com as diretrizes estabelecidas no documento técnico
elaborado pela ANS, com metodologia padronizada, representativa e validade estatística.
Os resultados apontaram que:
2018

2019

2020

A acreditação pode ser conferida em três níveis:

88% DOS CLIENTES USISAÚDE AVALIAM O PLANO COMO
BOM OU MUITO BOM, E 81% RECOMENDARAM OU CERTAMENTE
RECOMENDARIAM O PLANO A AMIGOS E FAMILIARES.
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Implementações para garantir sustentabilidade
Regulação
Avaliação das solicitações com análises
e pareceres técnicos de cirurgias, exames,
procedimentos e Dispositivos Médicos
Implantáveis (DMI).

A implementação da teleconsulta possibilitou o atendimento acessível e seguro aos usuários dos planos da Usisaúde.

Teleconsulta
A intensificação do uso da telemedicina e a oferta de teleconsulta aos beneficiários dos planos
de saúde comprovaram ser estratégicas para garantir o atendimento, com praticidade e completa
segurança, aos usuários dos planos de saúde da Usisaúde, principalmente, nos casos suspeitos
de contaminação pelo novo coronavírus.

EM 2020, 43.977 BENEFICIÁRIOS UTILIZARAM AS
FERRAMENTAS DA TELEMEDICINA, SENDO 5.351 PACIENTES
ACOMPANHADOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, E
APENAS 5% PRECISARAM DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

Em função da pandemia de Covid-19, a Usisaúde adotou estratégias para promover a segurança e a
saúde de seus beneficiários. As informações detalhadas das ações implementadas pela operadora
estão no capítulo 4, Mobilização contra a Covid, desta publicação.
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Auditoria mensal das equipes de
atendimento domiciliar, verificando a
qualidade assistencial e o cumprimento do
plano conforme necessidades do paciente,
com um custo-benefício adequado.
Supervisão e integração das equipes
de regulação e promoção da saúde por
meio de auditoria e discussão dos casos
de internação; supervisão dos processos
de desospitalização junto às equipes
dos hospitais, familiares e do Serviço de
Atenção Domiciliar.

Negociação de DMI: criação de pacotes,
tabelas de remuneração, compra direta
com fornecedores ou direcionamento dos
casos para a rede parceira. Foi viabilizada
uma economia nas negociações de DMI,
em relação aos orçamentos inicialmente
encaminhados para a Gerência de
Regulação. Em 2020, foram realizadas
400 negociações e um custo evitado de
R$ 6.039.144,96, o que corresponde
a 45,35% do valor dos orçamentos
apresentados.
Acompanhamento diário da evolução
clínica dos beneficiários com Covid-19
ou com suspeita da doença, durante
todo o período da internação, com
encaminhamento à Atenção Primária para
monitoramento após a alta hospitalar.

Equipe própria de auditoria concorrente
e retrospectiva no Vale do Aço, em Belo
Horizonte, em São Paulo e na Baixada
Santista. Em 2020, foram desospitalizados
116 pacientes, resultando em um custo
evitado aproximado de R$ 8.344.600,38.

Gerenciamento dos casos oncológicos
e identificação de pacientes paliativos;
monitoramento dos pacientes que recebem
quimioterapia oral quanto ao uso correto
da medicação, efeitos adversos, rede
assistencial de referência e vinculação dos
pacientes à FSFX.

Avaliação criteriosa das declarações
de saúde dos novos beneficiários para
oferta de cobertura parcial temporária
(CPT) em casos de doenças pré-existentes.
Identificação de pacientes elegíveis para
os programas de promoção da saúde
e direcionamento de pacientes para a
Atenção Primária.

Revisão de 10 dos 20 protocolos de
intenção clínicos cirúrgicos HMC/Usisaúde
e criação de dois novos protocolos que
englobam as principais patologias, os
Dispositivos Médicos Implantáveis (DMI)
relacionados e os medicamentos de alto
custo, levando em consideração a medicina
baseada em evidências e rol da ANS.
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Rede credenciada

Gestão de redes e de risco

Criação de equipe de Gerência de Riscos para avaliação de perfil epidemiológico das carteiras
do plano, bem como estratificação de riscos para sustentar as tomadas de decisões.

Implementação de novo processo de identificação de beneficiários de alto custo e de alta
complexidade assistencial, permitindo a análise e o atendimento individualizado das
necessidades assistenciais dos clientes.

Desenvolvimento de novo produto odontológico e rede credenciada no Vale do Aço para
ampliação do mercado de clientes.

A Usisaúde dispõe de ampla
rede de credenciados, atuante
nas regiões Sudeste, Nordeste
e Sul do país. Em 2020, o
número de prestadores de
serviços superou três mil
profissionais distribuídos por
sete estados. Minas Gerais e
São Paulo concentram a maior
parte dos integrantes dessa
rede, fato que se justifica
pela elevada concentração de
beneficiários nessas regiões.

Implantação de telemedicina na Atenção Primária (teleconsulta, telemonitoramento).

Implantação de estrutura de apoio aos pacientes com Covid-19 (monitoramento e estrutura
de referência para coleta de exames).

Credenciados, em números:
Implantação de programa de novos modelos remuneratórios com prestadores hospitalares.

720 laboratórios de diagnóstico
por imagem

3.066 prestadores de serviços

1.126 clínicas

142 hospitais gerais
Remodelagem dos processos da operadora para garantir maior eficiência,
segurança e ampliação de mercado.
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74 hospitais especializados mercado
de clientes

934 consultórios
70 outros (Atenção Domiciliar, remoção,
cooperativas e pronto-atendimento)
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Usifamília: atenção
primária à saúde
Programa de Atenção Primária à Saúde disponível para beneficiários
da Usisaúde, o Usifamília atua a partir do atendimento regionalizado
e descentralizado, que promove a vinculação do paciente e de sua
família à mesma equipe de saúde.

Principais indicadores
de qualidade do
Usifamília
Atendimento a mais de
50.000 beneficiários
Redução de 28%
na frequência geral
de internação dos
participantes do programa
Redução de 30,9 %
no custo médio com
internações

Atitude Rima
com Saúde

64.030 INSCRIÇÕES DESDE O LANÇAMENTO

O Atitude Rima com Saúde, programa
desenvolvido pela operadora de saúde,
dedicado aos beneficiários do plano Usisaúde
e focado na prevenção de doenças e na
melhoria da qualidade de vida, atingiu a
marca de 64 mil participantes, distribuídos
entre diferentes projetos. Acesse o site e
conheça mais:
https://atituderimacomsaude.com.br/

Redução de 3,6% no
número de consultas em
Pronto Atendimento

As equipes do Usifamília são compostas por profissionais de diferentes áreas da saúde.

Número de consultas: 59.992

37.559

Pediatra

9.994

Enfermagem

8.322

Nutrição

2.521

Farmácia Clínica

1.088

MEIO DA ESTRUTURA

Psiquiatria

3.664

DO USIFAMÍLIA, EM
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RIMA COM SAÚDE, EM 2020.

ESPECIALISTAS, POR

357

6.678

121.790 ACESSOS AO PORTAL ATITUDE

CONSULTAS COM

Psicologia

Ginecologia e Obstetrícia

2020.

NÚMERO DE

151

156

O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, EM

A FSFX promove anualmente a campanha de imunização contra a gripe.

Serviço Social

Oftalmologia

95% DE BENEFICIÁRIOS SATISFEITOS COM

A manutenção adequada da carteira de
vacinação é, além de um ato individual de
prevenção a doenças, uma ação cidadã que
contribui para a redução ou a erradicação de
patologias. Anualmente, a FSFX promove, por
meio da Usisaúde, a Campanha de Vacinação
Contra a Gripe. Em sua 22ª edição, em 2020, a
iniciativa imunizou mais de 29 mil beneficiários.

Taxa de satisfação na
zona de excelência

Clínico Geral

DO PROGRAMA.

Contra a
gripe

Redução de 28,3% no
custo assistencial após
ingresso do paciente

Consultas

ATITUDE RIMA COM SAÚDE, EM NÚMEROS:

2020: 10.498

•
•
•
•
•

35.516 MIL PESSOAS
IMUNIZADAS CONTRA A GRIPE
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Minas Gerais: 30.242
São Paulo: 4.794
Rio Grande do Sul: 320
Espírito Santo: 120
Pernambuco: 40
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Alô Usisaúde
Canal seguro e sigiloso, o “Alô Usisaúde” dispõe de informações gerais sobre saúde, na urgência
ou em questões cotidianas de beneficiários residentes na grande Belo Horizonte (MG), em São
Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). A plataforma oferece uma compilação de conteúdos médicos com
evidências científicas, para solucionar dúvidas relacionadas a tratamento de doenças, medicamentos
e acompanhamentos em situações de crise, evitando idas desnecessárias ao Pronto Atendimento. O
serviço 24h disponibiliza, também, o Atendimento Domiciliar Emergencial (ADE).
A modernização do call center promoveu melhorias para os colaboradores e eficiência aos atendimentos.

•
•
ALÔ USISAÚDE RECEBEU

4.240 LIGAÇÕES EM 2020

•

2.981 atendimentos clínicos, sendo 2.349
(87%) atendimentos de intercorrência.
98% dos atendimentos de intercorrência
revertidos sem a necessidade de envio de
ambulância;
26 atendimentos domiciliares de emergência,
sendo 4 (15%) revertidos na residência.

Atendimento ao cliente
Para a Fundação São Francisco Xavier, o compromisso com a evolução dos seus processos, produtos
e serviços e, consequentemente, com a excelência das entregas, perpassa a qualidade do ambiente
e as condições de trabalho de seus colaboradores. A modernização do call center da Usisaúde alia a
eficiência do atendimento aos usuários, com maior capacidade de absorção e retornos, à condição mais
confortável e prazerosa para o seu efetivo.
A reformulação do Call Center incluiu investimentos em estrutura, sistema e equipe, tendo como
resultado imediato a canalização dos atendimentos telefônicos. Assim, todos os atendimentos
provenientes dos serviços de Orientação ao Cliente, Projetos da Promoção da Saúde, Usifamília,
Marcação Central Telefônica, além do Setor de Autorizações, Marcação por WhatsApp e Agenda Fácil,
estão reunidos no mesmo ambiente. A implementação do Hosanna, um novo e moderno sistema de
atendimento telefônico, constitui mais um ganho, pois fornece um número maior de informações,
permitindo melhor análise da produtividade da equipe durante os atendimentos.
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Satisfação
Conhecer o nível de satisfação dos seus clientes é
um fator determinante e, para a Usisaúde, oferecer a
melhor experiência para seus usuários é prioridade.
Para isso utilizamos a metodologia NPS, visando
mensurar o índice de satisfação e fidelidade de um
modo mais simples e efetivo. Nesse sentido, em
2020, foram respondidas mais de 107 mil pesquisas
aplicadas e a operadora posicionou-se no nível de
excelência, com 78% de satisfação.

Outros resultados alcançados
pelo call center

Além disso, é a operadora mais bem avaliada
no Brasil. Destaque no cenário nacional, com
excelentes índices de avaliação pelo órgão
regulador, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), a Usisaúde está entre as 10
operadoras com o menor nível de reclamação
junto à ANS e é acreditada com nível um e nota
95. Tais dados atestam o bom desempenho da
operadora nos quesitos avaliados pelo Programa
de Monitoramento da Garantia de Atendimento
da ANS, que analisa questões relacionadas a
cobertura, prazo e rede de atendimento dos
planos registrados.

Fale Conosco

•
•
•
•

Média total de ligações: 22.724
Ligações atendidas: 23.351
Tempo médio de atendimento: 03:08
Nível de serviço: 82% dos clientes atendidos
em até 20 segundos

Dedicado a demandas de qualquer natureza, o
serviço “Fale Conosco” contribui para a comunicação entre as partes e a resolutividade de
questões. No último ano, por meio do endereço
eletrônico www.fsfx.com.br/ contato/faleconosco, foram recebidas 2.150 mensagens no
canal Usisaude, com média de 179 mensagens
por mês. Foram registradas 4.705 manifestações, entre elogios, sugestões e oportunidades
de melhoria.
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Evolução da Carteira de Cliente
TOTAL DE 97.229 EM
PLANOS EMPRESARIAIS.
Pessoa jurídica:
78.526

EM 2020, MAIS DE

168 MIL VIDAS ASSISTIDAS.
Internação e assistência domiciliar garantem comodidade ao paciente e contribuem na gestão de leitos hospitalares.

166.306

168.290

Serviço de Atenção Domiciliar

Pessoa física: Pessoa física:
18.703
17.570

Contribuir com a promoção à saúde, a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos pacientes é o
compromisso das equipes de Atenção Domiciliar. Um modelo assistencial de caráter substitutivo
ou complementar às intervenções hospitalares e ambulatoriais, a Atenção Domiciliar promove
o cuidado no ambiente que representa o contexto social do paciente, de forma personalizada,
humanizada e com a participação ativa dos familiares.
É notável a contribuição da Atenção Domiciliar para a melhor gestão de leitos hospitalares, a
desospitalização precoce e a redução de infecções hospitalares.

CRESCIMENTO DE 6,3% NOS PLANOS DE

MERCADO, COM 5.784

SAD
IPATINGA

SAD
SANTOS

TOTAL

Internação domiciliar

41

31

72

Assistência domiciliar

69

80

149

Intervenção específica

254

125

379

Total de assistidos
no período

364

236

600

MODALIDADE

EM 2020, FORAM 600
PACIENTES ASSISTIDOS,
NAS MODALIDADES DE
ASSISTÊNCIA OFERTADAS
PELO SERVIÇO DE ATENÇÃO
DOMICILIAR DA FSFX.

NOVAS VIDAS.

•
Número de vidas assistidas em transporte aeromédico = 42.890
•
Número de vidas assistidas em planos odontológicos = 56.518
vidas, sendo 12.695 vidas dos planos de mercado.

CRESCIMENTO DE 1,1% NO PLANO DE MERCADO.
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56.518 vidas de plano odontológico
26.480 vidas de convênio e particular
62 unidades odontológicas para
atendimentos
12 especialidades ofertadas
82 cirurgiões dentistas
33 técnicos em saúde bucal
93 auxiliares em saúde bucal
6 radiologistas
1 técnico e 1 auxiliar em prótese dentária
32 colaboradores administrativos
https://fsfx.com.br/coi
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Atuação de excelência na
promoção de sorrisos saudáveis
Em 51 anos de existência, a Fundação São Francisco Xavier orgulha-se por promover a saúde,
a educação e a qualidade de vida para grande parte da população das comunidades. Entre tantas
frentes de atuação, o Centro de Odontologia Integrada (COI) destaca-se por aplicar, há quatro
décadas, as melhores práticas do segmento, embasadas não somente na eficácia técnica e na
incorporação tecnológica, mas também no atendimento cuidadoso e humanizado.
Entre as instituições de assistência odontológica de Minas Gerais, o COI é pioneiro na obtenção da
certificação ISO 9001 e segue promovendo a saúde bucal em contextos cada vez mais competitivos
e desafiadores, como o atípico ano de 2020, quando a crise gerada pela pandemia de Covid-19
impactou suas atividades, interrompendo os atendimentos por um período de três meses. Mesmo
diante de um cenário adverso, o COI provou que a expertise em gestão é capaz de suplantar
entraves e alavancar performances, garantindo a manutenção dos seus números. Esses resultados
traduzem-se em saúde para as pessoas.

Em 2020
Procedimentos realizados

Em 2020, em função da pandemia de Covid-19,
o número total de procedimentos teve pequena
redução em comparação ao ano anterior, em
relação tanto às intervenções cobertas por planos quanto às não cobertas.

A atuação preventiva, realizada pelo COI,
atende aos públicos infantil e adulto.
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NÚMERO DE
PROCEDIMENTOS

2019

2020

Cobertos

308.341

297.552

Não cobertos

28.771

24.484
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Aumento no atendimento

Dia da Saúde Bucal

Em razão da pandemia de Covid-19, o COI
voltou a operar em sua normalidade, no
mês de julho. A partir de então, a Unidade
esteve focalizada na retomada da cultura
de promoção da saúde bucal por meio das
convocações regulares, otimizando agendas
e ampliando horários com a extensão dos
atendimentos nos finais de semana.

A realização da primeira campanha do Dia da
Saúde Bucal veio ao encontro da premissa de
atendimento preventivo, adotada pelo COI.
A iniciativa reuniu todo o corpo clínico de técnicos em saúde bucal da unidade, para realizar atendimentos em massa aos beneficiários
durante um dia inteiro, com agendamento,
respeitando todas as medidas de prevenção à
Covid-19. Além dos procedimentos preventivos,
os participantes receberam material informativo com orientações sobre os cuidados de
higiene saúde bucal.

COM A RETOMADA, O NÚMERO DE
PROCEDIMENTOS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE
APRESENTOU INCREMENTO DE 50%,
EM RELAÇÃO À MÉDIA ANTERIOR.

Todas as instalações do COI receberam adaptações de prevenção
à Covid-19 para retomada do atendimento ao público.

300 VAGAS PARA ATENDIMENTOS,
TOTALIZANDO MAIS DE 1.000

Há anos, a atuação preventiva do COI contribui para que a população
atendida apresente baixos índices de incidência de cáries.

PROCEDIMENTOS EM ÚNICO DIA.

Procedimentos: promoção da saúde

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

2019

AGO

2020

218

SET

OUT

NOV

DEZ

EM FUNÇÃO DO SUCESSO DO
EVENTO, A GESTÃO DEVERÁ
ESTENDER A CAMPANHA
PARA OS PRÓXIMOS
ANOS, INSERINDO NOVAS
ESPECIALIDADES À INICIATIVA.
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Implantação do sistema S4E

Satisfação dos clientes

Em 2020, foi adquirido novo software de gestão odontológica, o sistema S4E, em substituição ao
sistema Easy Dental, utilizado desde o ano 2000, no COI. A implantação cumpriu todas as etapas
de desenvolvimento, e a operacionalização ocorreu em outubro, assegurando eficácia, agilidade,
segurança e melhor controle nos seus processos.
EM 2020, A AVALIAÇÃO APRESENTOU O RETORNO

Grande melhoria de controle
da sinistralidade e
da carteira de clientes.

Biometria facial,
aumentando a segurança
para o paciente
e a clínica.

Atende todos os requisitos
da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD).

Software atual e preparado
para receber melhorias
contínuas.

Unificação do cadastro
do usuário com a operadora
e a rede própria.

O S4E
apresenta ganhos
para a gestão do
atendimento.

Maior confiabilidade
e gestão de controle
financeiro.

Suporte mais integrado
com os clientes, garantindo
maior agilidade nos
chamados de atendimentos.

DE

Melhorias nos módulos
de prótese e radiologia,
com integração a toda a
rede própria e a operadora,
diminuindo impressões de
exames e envios por e-mails.

UNIDADES COI. A PONTUAÇÃO FINAL RESULTA DA
SOMATÓRIA DOS CONCEITOS ÓTIMO E BOM.

SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES

Software via WEB
e dados protegidos e
criptografados em nuvem,
com disponibilização de APP
para mobile.

2019

2020

98,93%

98,71%

Retrabalho
O indicador de retrabalho, que demonstra
a necessidade de retorno dos tratamentos
concluídos, alcançou resultado de 0.94%,
ratificando a atuação de alto padrão do
COI e evidenciando a qualidade técnica
dos profissionais na conclusão eficaz dos
tratamentos.

Disponibilização de BI.
Ganhos para gestão.

RESULTADO
2019

RESULTADO
2020

1,2

0,94

RETRABALHO

Melhoria
em processos internos.
Ao longo dos anos, o COI mantém elevados índices de satisfação dos
clientes e taxas de retrabalho cada vez menores.
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5 MIL CLIENTES ATENDIDOS NAS
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Exames ocupacionais
Documentação legal
Higiene ocupacional
Centro de treinamento
Segurança do trabalho
Atendimento pré-hospitalar
SESMT Único
Ergonomia

https://fsfx.com.br/ocupacional/
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Expertise aplicada à promoção
e à proteção da vida

Crescimento de vidas nos últimos anos

Há 14 anos, a Fundação São Francisco Xavier investiu em mais uma de suas estratégias de crescimento sustentável, aliando geração de valor e de receita. A VITA – Soluções em Saúde Ocupacional
resulta do propósito institucional de promover o cuidado com o ser humano para além dos próprios
limites, ofertando produtos e serviços nas áreas de saúde ocupacional e segurança do trabalho a
outras empresas e organizações.
A expertise produzida em mais de cinco décadas de atuação da FSFX mostrou-se assertiva e essencial à expansão dessa unidades, que, em 2020, ostentou uma carteira com o número superior a
160 mil vidas oriundas de empresas de grande porte e expressão nacional. No ano em que o mundo
se viu paralisado por uma pandemia, as atividades da VITA, integralmente regulamentadas pelo
Ministério do Trabalho, tornaram-se ainda mais fundamentais para garantir a saúde e a segurança
das pessoas.

A VITA ENCERROU O ANO DE 2020 COM 160

2016

2017

2018

2019

2020

Vidas por localidade

Encerramento do SESMT Ipatinga em junho de 2020.

MIL VIDAS, SOB SUA GESTÃO.

MINAS GERAIS: 139.762
SÃO PAULO: 15.290

Vale do Aço

SESMT Cubatão

Demais localidades

Constratos SPOT

SESMT Ipatinga

GOIÁS: 4.939

Número de vidas em 2020

RIO GRANDE DO SUL: 178
PERNAMBUCO: 100
ESPÍRITO SANTO: 54

JAN
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Em 2020
Em um ano atípico e de muitas incertezas, em função da pandemia de Covid-19, além de marcado
pelo encerramento do SESMT de Ipatinga/MG, a VITA Soluções em Saúde Ocupacional finalizou 2020
celebrando a retomada de sua carteira de clientes, cuja redução ocorreu exatamente nos meses de
maior disseminação e contágio do novo coronavírus no Brasil, com impactos econômico e social para a
população.

EM 2020, FORAM REALIZADOS 335

TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
COM O EFETIVO TOTAL DE 6.837 PARTICIPANTES.

A OCORRÊNCIA DE NOVOS CONTRATOS
PROVOCOU UMA CURVA ASCENDENTE EM SEUS INDICADORES,
SUPLANTANDO OS NÚMEROS DO ANO ANTERIOR.

Novos contratos

VALLOUREC (NOVA LIMA/MG)

+ 2.600 VIDAS
FISCALIZAÇÃO PARA
TERCEIRIZADAS
USIMINAS (IPATINGA/MG)

+ 10.500 VIDAS
NOVA MODALIDADE
DE CONTRATO PARA 48
EMPRESAS DO VALE DO AÇO

+ 4.400 VIDAS

Centro de Treinamentos
Alinhada ao preceito de crescimento ordenado e
contínuo adotado pela FSFX, a ampliação do Centro
de Treinamentos, com aumento no número de salas e
espaços adequados às capacitações práticas e alinhadas
à legislação, oportunizou à VITA, em 2020, expandir o
portfólio de treinamentos ofertados aos clientes. No
mesmo ano, o espaço foi regularizado pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), conforme
Portarias nº 51 e 52, para realização de treinamentos
de brigada florestal e orgânica, em todos os níveis,
ministrados por instrutores credenciados. No entanto,
diante do contexto crítico da pandemia, a VITA teve de
rever planos e adequar-se, rapidamente, à nova realidade.
Para dar sequência às capacitações, implantou as
modalidades de treinamentos online e híbrido.
O treinamento online deu-se pela plataforma Microsoft
Teams, proporcionando a participação ampla de
treinandos em diferentes localidades, com a mesma
qualidade e a total segurança. Na modalidade híbrida, a
parte teórica foi oferecida em meio digital, e o módulo
prático foi realizado presencialmente, seguindo os
protocolos de segurança e as normas sanitárias.
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Além do Centro de Treinamentos para capacitação presencial, a VITA implementou a modalidade online,
garantindo qualificação durante a pandemia.

227

Relatório de Sustentabilidade 2020

Fundação São Francisco Xavier

Unidade VITA - Bom Retiro
A conclusão da obra de ampliação das instalações da unidade VITA- Bom Retiro proporcionou
acessibilidade, segurança e mais conforto aos clientes. A partir de 2020, os exames são realizados no
mesmo espaço, em salas climatizadas e com materiais superiores. As mudanças físicas viabilizaram
melhorias de processos, como o fluxo linear de atendimento, a ampliação das recepções e a sala de
triagem para atendimento clínico, com horário de funcionamento estendido (das 7h às 21h). Assim,
houve redução no tempo de espera e aumento na capacidade de atendimento. Além disso, a unidade
conta com o Sistema de Gestão de Atendimentos, que permite o rastreamento, em tempo real, dos
colaboradores durante o atendimento.

A

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DA UNIDADE VITA PROMOVERAM
MAIS CONFORTO E AGILIDADE NO
ATENDIMENTO AOS CLIENTES.

Ambientes ampliados também passaram por adaptações, para reforçar a segurança em relação ao contágio pelo coronavírus.
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Marcação realizada no piso para
atendimento em fluxo linear.
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Nova unidade em Ouro Branco

ISO 9001

O crescimento contínuo estabelecido pela FSFX para a VITA é também pautado pela absorção de
oportunidades em novas localidades. Em 2020, a VITA inaugurou uma unidade no município mineiro
de Ouro Branco. A instalação tem ampla capacidade de atendimento e prestação de serviços em saúde
e segurança do trabalho.

A manutenção da Certificação da ISO 9001:2015, alcançada após auditoria remota, em função da
pandemia de Covid-19, atestou as melhorias realizadas na unidade, em resposta às observações do
ano anterior, quando recebeu a primeira manutenção periódica da certificação. Entre os avanços,
houve adequações de processos, treinamento e capacitação da equipe e auditoria interna, durante
a qual não houve qualquer apontamento de desconformidade.

RECEPÇÃO

EQUIPE ESPECIALIZADA EM
HIGIENE OCUPACIONAL

SALAS PARA ATENDIMENTOS

(ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS LEGAIS E

COMPLEMENTARES E CLÍNICOS

LEVANTAMENTO AMBIENTAL DE RISCOS)

Indicadores
Satisfação dos clientes

E EXAMES PERIÓDICOS
SALAS PARA TREINAMENTO EM

INDICADOR

UNIDADE

SEGURANÇA DO TRABALHO

EXAMES PERIÓDICOS

FSFX

SATISFAÇÃO
DOS
CLIENTES

BOM RETIRO

EM 2020, A UNIDADE CONTABILIZOU 3.220

ANO

META

VALOR
ALCANÇADO

2019

75%

88,70%

2020

90%

74,86%

2019

74,50%

91,26%

2020

90%

92,61%

Aplicada aos clientes da VITA, a pesquisa
de satisfação recorre à metodologia Net
Promoter Score (NPS), tendo como base o
feedback dos clientes. O índice é dado por
meio da subtração das notas atribuídas aos
promotores do negócio e aos detratores.

VIDAS.

A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NA UNIDADE DA VITA – BOM RETIRO

SUPEROU A META ESTABELECIDA.

O resultado da satisfação quanto à saúde ocupacional da FSFX ficou abaixo da meta, impactado diretamente pela redução de atendimentos em razão da pandemia de Covid-19.

Consecução de periódicos
INDICADOR

CONSECUÇÃO
DE
PERIÓDICOS

UNIDADE

FSFX

TERCEIROS
Inauguração da Unidade da VITA - Ouro Branco.
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ANO

META

VALOR
ALCANÇADO

2019

99,50%

99,63%

2020*

99,50%

46,02%

2019

99,50%

91,82%

2020*

98,00%

84,63%
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* A consecução de periódicos apresentou
resultado abaixo da meta pactuada na
FSFX e terceiros, em função da Medida
Provisória MP 972/2020, que suspendeu,
temporariamente, a realização dos exames
periódicos de março a julho de 2020, em
razão da pandemia de Covid-19.
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No mês de agosto, a implementação de um plano de ação para retorno à realização dos exames e
à regularização da demanda reprimida pela medida provisória viabilizou a retomada em setembro,
de forma gradativa, com a criação de um protocolo de atendimento, contemplando as medidas de
segurança em prevenção à Covid-19.

Taxa de absenteísmo até 1 ano
INDICADOR

TAXA DE ABSENTEÍSMO
ATÉ 1 ANO

META

VALOR
ALCANÇADO

2019

5,28%

3,41%

2020

3,58%

5,05%

UNIDADE

ANO

FSFX

A taxa de absenteísmo até 1 ano apresentou resultado acima da meta pactuada, em razão do aumento
de atestados médicos apresentados, em decorrência da pandemia de Covid-19. Comparado ao ano
anterior, o aumento foi significativo em relação à taxa de absenteísmo até 15 dias, com crescimento
de mais de 100% justificado pelos atestados médicos referentes ao novo coronavírus.

Dias perdidos
INDICADOR

UNIDADE

DIAS PERDIDOS
“ATÉ 1 ANO”

FSFX

ANO

2020

META

VALOR
ALCANÇADO

-

90.147

Total de dias perdidos até 1 ano: 90.147 dias.

A realização de exames periódicos
está entre as atividades da VITA.

EM 2020, OS INDICADORES DA VITA REFLETIRAM OS

EFEITOS

DA PANDEMIA DE COVID-19 NO COTIDIANO DAS UNIDADES.
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Saúde ocupacional
Pandemia de Covid-19
Programa Escutar
Em 2020, foram
realizados 222
atendimentos a
colaboradores que
sofrem de problemas
emocionais por meio
do Programa Escutar,
sendo 117 atendimentos
presenciais e 105
atendimentos online em
razão da pandemia de
Covid-19.

Usifamília

Programa Ergonomia no
Trabalho

Em 2020, 177
colaboradores foram
encaminhados ao
Usifamília, modalidade
de plano de saúde
da Usisaúde, para
acompanhamento de
equipe multidisciplinar
e tratamentos
adequados à saúde
mental, de forma
integral, com sigilo e
respeito à intimidade.

Em 2020, foram
realizadas sete visitas
técnicas para análise
ergonômica do trabalho
de 17 funcionários das
Minas de Miguel Burnier
e Várzea dos Lopes, em
Ouro Branco. Foram
realizadas, também,
três inspeções em
conjunto com a equipe
de infecção hospitalar,
para adequação de
instalações no combate
à pandemia de Covid-19,
no Hospital Marcio
Cunha, em Ipatinga.

No ano em que a população mundial foi
surpreendida pela rápida disseminação
do novo coronavírus, o Sars-CoV-2, a VITA
Soluções em Saúde Ocupacional assumiu
um papel fundamental no tocante à
implementação de ações e medidas de
cuidados e prevenção à contaminação pelo
novo vírus, em todas as unidades de negócios
da Fundação São Francisco Xavier. As
diferentes frentes de prevenção à Covid-19,
aplicadas pela FSFX por meio da VITA, estão
descritas no capítulo 2, A Fundação, deste
Relatório.

O FalaAí obedeceu ao seguinte
critério de pontuação:
LEGENDA
de 0 a 4

Permanece no sitema
de monitoramento

de 5 a 8
de 9 a 12
de 13 a 16

Transferido para o sistema
de acompanhamento

NO TOTAL, FORAM RESPONDIDOS
1.456 QUESTIONÁRIOS COM 503

FalaAí, Saúde

CONTATOS REALIZADOS MEDIANTE

Criado em decorrência da pandemia, o
serviço Fala Aí, Saúde tem como objetivo
acompanhar a saúde física e emocional
dos colaboradores, oferecendo orientações
e suporte emocional. Por meio de um
formulário online, o colaborador pode relatar
a própria situação de saúde e a de sua
família, sendo monitorado periodicamente,
com pontuação para deflagrar a necessidade
de acolhimento imediato. Caso identificada a
necessidade de acompanhamento psicológico
ou médico, o colaborador é encaminhado ao
Usifamília.

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
329 COLABORADORES
APRESENTARAM NECESSIDADE DE APOIO
MÉDICO E OU PSICOLÓGICO.
109 FORAM ENCAMINHADOS
AO USIFAMÍLIA.
205 JÁ FAZIAM ACOMPANHAMENTO
MÉDICO E OU PSICOLÓGICO.
15 NÃO ACEITARAM O ENCAMINHAMENTO.
174 COLABORADORES APRESENTARAM

INICIATIVAS DE CUIDADO

NECESSIDADE DE APOIO MÉDICO E OU
PSICOLÓGICO.

À SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL DO
COLABORADOR COMO FORMA
DE PREVENIR E TRATAR DOENÇAS.
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Segurança no trabalho
Gestão de riscos
A Fundação São Francisco Xavier, tendo a saúde e a segurança como valores inegociáveis, fomenta
e dissemina para seus colaboradores e parceiros a cultura de segurança total pela adoção das
melhores práticas relacionadas à segurança no trabalho. Assim, por meio da VITA, desenvolveu
iniciativas em diferentes frentes de atuação, com o objetivo de minimizar e controlar os riscos
ocupacionais e ambientais de suas atividades, garantindo o cumprimento de requisitos legais e,
acima de tudo, um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus colaboradores.

TODOS OS IMPACTOS EXISTENTES NA SAÚDE E NA SEGURANÇA
DE TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA VITA SÃO AVALIADOS
CONTINUAMENTE, BUSCANDO-SE MELHORIAS.

Acidentes
INCIDENTE

1º SEM
2019

2º SEM
2019

1º SEM
2020

2º SEM
2020

ACIDENTES SPT

30

36

26

33

ACIDENTES CPT

2

2

4

5

ACIDENTE COM
PERFUROCORTANTES

9

12

7

14

ACIDENTE COM
MATERIAL BIOLÓGICO

1

2

1

4

OCORRÊNCIA
COM BOMBEIROS

29

41

70

39

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NA
SUBESTAÇÃO/FALHA NO GERADOR

0

1

0

0

Em 2020, não houve óbitos.
Em 2020, houve a implementação de paramentação
adequada ao atendimento aos paciente com Covid-19.
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SIPAT 2020

Ocorrências com Bombeiros - 2020
CLASSIFICAÇÃO

1º SEM

2º SEM

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO

5

4

OCORRÊNCIA COM GÁS

2

3

CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS

15

5

PARADA DE ELEVADOR

8

9

EXTERMÍNIO DE CAIXA DE MARIMBONDOS

20

8

OUTRAS OCORRÊNCIAS SEM POTENCIAL DE RISCOS

20

10

Realizada anualmente pela Fundação São Francisco Xavier, a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes (SIPAT) propôs reforçar aos colaboradores a importância de cuidar da segurança
no local de trabalho. Sobre o tema “O que eu posso fazer de diferente? Inove na realização
das suas atividades e proteja sua vida.”, foram promovidas atividades, como o “Alô, SIPAT”,
quiz online sobre saúde e segurança, com participação dos colaboradores de todas unidades e
sorteio de brindes e Diálogo Diário de Segurança (DDS) presencial, com abordagem de temas
comportamentais e simulador de percepção de riscos do ambiente de trabalho.
A SIPAT é realizada pela Segurança do Trabalho em parceria com a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) e tem como premissa garantir hábitos saudáveis e práticas positivas para os
colaboradores da FSFX.

Acidentes por gênero - 2020
AGENTE DA LESÃO

TOTAL

MULHER

HOMEM

% MULHER

% HOMEM

PERFUROCORTANTE

22

19

3

86%

14%

CONTATO COM MATERIAL BIOLÓGICO

5

4

1

80%

20%

CONTATO COM MATERIAL CORTANTE

0

0

0

0%

0%

QUEDA DE MESMO NÍVEL

8

8

0

100%

0%

ACIDENTE DE CARRO (A TRABALHO)

2

0

2

0%

100%

ESFORÇO FÍSICO EXCESSIVO

1

1

0

100%

0%

IMPACTO CONTRA

4

2

2

50%

50%

PRENSAMENTO DE MEMBROS

3

2

1

67%

33%

PISO IRREGULAR

0

0

0

0%

0%

CONTATO COM PRODUTO QUENTE

2

1

1

50%

50%

AGRESSÃO FÍSICA

0

0

0

0%

0%

CONTATO COM PRODUTO QUÍMICO

1

1

0

100%

0%

ASSALTO

0

0

0

0%

0%

TOTAL

48

38

10

79%

21%
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Colaboradores de diferentes áreas estiveram envolvidos com as atividades propostas durante a SIPAT.
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Simulados de incêndio

Hora Segura

Manter todo o efetivo alinhado ao Plano de Resposta a Emergência Contra Incêndios é premissa da
Fundação São Francisco Xavier. No ano de 2020, a realização de simulados nos setores de nutrição,
lavanderia e na área de descompressão de gases no HMCI teve foco na preparação dos colaboradores
para evacuação das áreas operacionais. A ação teve a participação de brigadistas e equipe de
bombeiros da FSFX, além dos colaboradores.

Iniciado no final de 2020, o Programa Hora Segura consiste em um momento em que a liderança
(diretores, gerentes-gerais, gerentes, coordenadores, especialistas técnicos) e colaboradores de todas
as unidades da FSFX exercem ações de segurança conjuntamente. O envolvimento direto do líder com
o nível operacional e de manutenção, por exemplo, tem o objetivo de detectar e corrigir desvios, além
de gerar compromisso de comportamento seguro. A iniciativa envolve, também, ações de inspeção de
segurança, auditoria comportamental, investigação de ocorrência in loco e verificação do ciclo de trabalho. As inspeções são realizadas semanalmente, e os desvios são verificados por checklist elaborado
pela equipe de Segurança do Trabalho. As não conformidades encontradas são lançadas no Sistema
de Gestão e Planejamento Estratégico da FSFX. Os resultados da Hora Segura são acompanhados em
reuniões mensais da diretoria.

O simulado realizado em 2020 teve foco no preparo dos colaboradores à evacuação das áreas operacionais.

Comissões e comitês
A Fundação São Francisco Xavier mantém comissões e comitês que contribuem para implementar,
manter, fiscalizar e atualizar as diferentes atividades da Instituição que requeiram cuidados
específicos, como o Comitê de Perfurocontantes, o Comitê de Radioproteção e a CIPA. Os objetivos,
as ações e os resultados desses grupos estão disponíveis no site da VITA: ocupacionalfsfx.com.br

Realização do programa Hora Segura no setor de lavanderia do HMC.

EM 2020, HOUVE 80

INSPEÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS DA FSFX.

Participação dos colaboradores
COMISSÕES

2019

2020

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

151

155

COMISSÃO DE SEGURANÇA À VIDA E AO AMBIENTE

13

13

COMISSÃO DE GESTÃO DE OBRAS

6

6

COMISSÃO DE PERFUROCORTANTES

10

10

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

17

17

COMITÊ DE RADIOPROTEÇÃO

15

15

COMISSÃO DO PGRSS

10

10

COMISSÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES PREVENTIVAS (PAP)

10

10
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Equipes de diferentes áreas da FSFX participaram do programa Hora Segura.
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Saúde Integrada Vita - SIV
Iniciado em 2020, com o intuito de criar um Sistema de Gestão Integrado em Saúde Ocupacional,
a FSFX instituiu a Saúde Integrada Vita – SIV. Nesse grupo, composto por médicos do trabalho e
coordenadores das unidades da VITA e da Saúde Ocupacional, são promovidas discussões sobre
saúde ocupacional que levam à padronização e à unificação de procedimentos por meio do compartilhamento de experiências profissionais, de acordo com as particularidades em cada unidade.
Os encontros ocorreram quinzenalmente, por videoconferência, com a participação de representantes das unidades de Ipatinga, Cubatão, Ouro Branco e da Saúde Ocupacional da FSFX.

EM 2020, FORAM REALIZADAS CINCO

Testagem estratégica
na Usiminas
Com foco na minimização da disseminação da
Covid-19 e na prevenção em saúde, a VITA realizou a testagem estratégica dos colaboradores
efetivos e dos terceirizados de todas as plantas
do grupo Usiminas. O trabalho iniciou-se por
reuniões periódicas de alinhamento com médicos
infectologistas da FSFX, equipe de bioquímicos
e laboratório da FSFX, médico coordenador e
gestor de saúde da Usiminas. Foram executados
a análise do tipo estratégico de testagem, com
quantidade de testes; a compra e a logística de
entrega dos kits; o treinamento da equipe responsável pela aplicação dos testes; a preparação
física das instalações, de acordo com as normas
sanitárias; a elaboração de fluxo, procedimentos
e protocolos das ações para todas as unidades.
A testagem estratégica foi dividida em ciclos e
abrangeu todos os sites da Usiminas, contemplando os estados de Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
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Meio ambiente
A atuação consciente e sustentável, com a implementação de ações que preservem e mitiguem o
impacto ao meio ambiente, são prerrogativas da Fundação São Francisco Xavier. A instituição investe
em iniciativas internas de educação ambiental, como blitzes educativas, treinamentos sobre o Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e campanhas de conscientização. Para
as atividades que tangem o tratamento e o descarte dos resíduos gerados em seus processos, a FSFX
conta com a atuação de empresas terceirizadas alinhadas às legislações ambientais vigentes. As
modalidades e os volumes de resíduos gerados, assim como outras informações referentes ao assunto,
estão descritos no capítulo 6, Valor ambiental, deste Relatório.

REUNIÕES DA SIV.

CICLO

TESTAGEM
PRÓPRIOS

TESTAGEM
TERCEIROS

1º CICLO

12.210

4.750

2º CICLO

8.630

5.733

3º CICLO

7.432

5.737

4º CICLO

3.968

20

TOTAL

32.240

16.240
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Baby Care
Colégio São Francisco Xavier
CSFX Técnico
Faculdade São Francisco Xavier
Unidade I: Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)
e Faculdade de Enfermagem
Unidade II: Cursos Técnicos
Unidade III: Baby Care - Berçário ao Maternal II
Certificação ISO 9001
2.635 alunos em 2020
126 professores
259 bolsas filantropia para a Educação Básica
480 bolsas sociais para Curso Técnico
93 bolsas para a Faculdade de Enfermagem
10 laboratórios
1 sala de simulação realística para a Faculdade
73 salas de aprendizado
Do total de salas e laboratórios, 64 salas
híbridas, preparadas para a transmissão online
de aulas
716.159 publicações no acervo do Sistema de
Bibliotecas (entre títulos físicos e virtuais)
1 base de dados de periódicos científicos para
a Faculdade de Enfermagem
https://fsfx.com.br/colegio-sao-francisco
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outras áreas da FSFX. Somente para o setor
educacional, foram investidos R$ 2,6 milhões
em infraestrutura. Os detalhes das iniciativas
implementadas pela FSFX e pela FESFX em
função da pandemia estão no capítulo 4,
Mobilização contra a Covid, deste Relatório.

Em 2020
Avaliação 360º

Em decorrência da pandemia, as unidades da FEFSX adaptaram
as aulas presenciais para o formato de ensino a distância.

O compromisso com a
educação é o compromisso com o
desenvolvimento humano
A função de propulsora do conhecimento e, consequentemente, do desenvolvimento humano está
presente antes mesmo da institucionalização oficial da FSFX, quando a Usiminas criou, em 1962,
o Colégio São Francisco Xavier (CSFX). A escola, que se tornaria a primeira unidade da FSFX,
teve o propósito inicial de oferecer ensino de qualidade aos empregados da Siderúrgica e de seus
familiares. Um trabalho consolidado pela implementação contínua das melhores práticas, que
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culminou na certificação e manutenção da ISO
9001, e que possibilita ao CSFX permanecer, ao
longo desses anos, entre as mais bem avaliadas
instituições educacionais do estado e do país.

A metodologia de aplicação da pesquisa de
satisfação, batizada de Avaliação 360º, que
considera apenas o nível de satisfação dos
clientes (alunos e responsáveis), foi realizada
virtualmente, fato que impossibilita um comparativo com resultados das pesquisas anteriores,
aplicadas presencialmente. O resultado global
foi de 90,7%, com 664 respondentes entre responsáveis e alunos. O percentual de adesão dos
alunos chegou a 28,01%, enquanto o dos pais
não passou de 10,10%

O cenário instalado em decorrência da
pandemia de Covid-19, o maior desafio
já vivenciado pelas unidades da FESFX e,
seguramente, pelas demais instituições
educacionais brasileiras e de muitos outros
países, obrigou inicialmente à suspensão
das aulas e, posteriormente, à substituição
do ensino presencial pelo ensino à distância
em um período ínfimo de adaptação. Um
trabalho que exigiu, além de incorporação
tecnológica, o comprometimento das
suas equipes e o apoio de profissionais de

O SEGMENTO COM MELHOR ÍNDICE
DE SATISFAÇÃO FOI O ENSINO

FUNDAMENTAL I (DO 1º AO 5º ANO)
COM O RESULTADO DE 96,8%. JÁ O
ENSINO FUNDAMENTAL II (DO 6º AO 9º ANO)
APRESENTOU O MENOR ÍNDICE, 87,3%,
COM 260 RESPONDENTES.
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Bolsas sociais

Conscientização ambiental

Uma das ações mais significativas de inclusão que impactam a comunidade onde a FESFX está
inserida é o Programa de Bolsa Social/Filantropia. Parte da receita da Instituição é destinada a
beneficiar estudantes, em sua maioria, da rede pública e com baixa renda, por meio de bolsas sociais.

Implantado há seis anos com o objetivo de
promover a conscientização de crianças
e jovens em relação à preservação e à
conservação do meio ambiente, o projeto
de Coleta Seletiva CSFX tem contribuído,
de forma efetiva, para reduzir o volume de
materiais descartados nos aterros sanitários
ou lixões do município, além de gerar renda
para integrantes da Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis do Vale do Aço (Amavale).
Em 2020, em razão da suspensão das aulas
presenciais, o volume de resíduos gerados
ficou bem abaixo do normal, restringindo-se
aos oriundos de atividades administrativas e
embalagens de suprimentos de higienização.

EM 2020, 93 ALUNOS
FORAM CONTEMPLADOS COM

EM 2020, FORAM CONCEDIDAS

259 BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS A CRIANÇAS E JOVENS
SOCIOECONOMICAMENTE CARENTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA.
Além das bolsas do Programa de Gratuidade/Filantropia, foram concedidas 480 bolsas de estudo
aos alunos do CSFX Técnico, sendo 31 integrais e 449 bolsas com 50% de desconto. Na Faculdade
de Enfermagem, 93 alunos foram contemplados com bolsa de estudos, sendo 22 bolsas integrais,
58 bolsas de 50%, dentro do Programa Gratuidade Escolar/Filantropia, e 13 bolsas via PROUNI,
por meio do convênio Programa Universidade para Todos (Governo Federal).

BOLSAS NA FACULDADE SÃO
FRANCISCO XAVIER,
SENDO 22 INTEGRAIS, 58 PARCIAIS (50%),
PELO PROGRAMA GRATUIDADE ESCOLAR,
E 13 BOLSAS PELO PROUNI,
DO GOVERNO FEDERAL.

Bolsa para pessoas com
deficiência - PCD

Impacto da coleta
A reciclagem evita que recursos naturais sejam

O Colégio São Francisco Xavier Técnico destinou
bolsas integrais a pessoas com deficiências,
para o curso técnico de Administração. Entre
os pré-requisitos para participação no processo
seletivo, a conclusão ou o andamento do Ensino
Médio e os laudos comprobatórios da deficiência
e ou da reabilitação eram obrigatórios.

gastos na produção de novos materiais, tendo
impacto na preservação ambiental.
245 árvores preservadas
Economia de 50,51 mWh de energia
Economia de 1.163,63 milhão de litros de água
Economia de 3.997,36 kg de minério de ferro
Economia de 462,81 kg de carvão mineral
Economia de 62,55 kg de cal
Economia de 7,94 kg de petróleo
Evitou a emissão de 44,16 toneladas de CO²

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS,
18 ESTUDANTES FORAM
BENEFICIADOS COM AS BOLSAS PCD.

No final do ano, os alunos no CSFX puderam retornar
suas aulas presenciais, seguindo as medidas de
prevenção ao contágio por coronavírus
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*Dados levantados a partir de informações do site Pensando Verde
e FAO-ONU. Valores calculados de acordo com os resultados de
2015 a 2020.
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Dia das Crianças
Mesmo frente aos desafios impostos pela
pandemia de Covid-19, a FESFX preparou uma
programação especial em homenagem ao Dia
das Crianças. Em breve momento de reencontro presencial, cheio de saudade e emoção,
a equipe pedagógica e de ensino organizou
um escalonamento de horários para entregar,
pessoalmente, kits diferenciados, preparados
com todo carinho e dedicados às crianças. Os
alunos da Educação Infantil receberam o Kit
Jardinagem e aos alunos do Fundamental I foi
ofertado o Kit Cinema.

Compartilhando e refletindo
Equilíbrio no contexto da pandemia
As mudanças no cotidiano da família, impostas
pela pandemia de Covid-19, trouxeram muitos
desafios a seus membros, que precisaram, em
pouco tempo, absorver novas tarefas e adaptar-se a novas formas de conviver, produzir,
aprender e relacionar-se. Ciente desse contexto
e integrada à nova realidade das famílias, a
FESFX promoveu aos pais e à comunidade escolar de todos os segmentos a palestra virtual
“Equilíbrio emocional e familiar no contexto da
pandemia”, ministrada pela psicóloga Renata
Moura.
A live abordou temas como saúde mental da
família, múltiplas funções, desafios frente ao
uso da tecnologia e sinais de alerta diante da
ansiedade dos filhos e pais, frente à pandemia.

Lembrança com afeto

Mesmo com a pandemia, formandos da Educação Infantil receberam o “diploma” por meio do Drive Thru da Saudade.

Drive Thru da saudade
O encerramento do segundo período é sempre um marco e é comemorado com apresentação
teatral e circense. No entanto, em decorrência da pandemia, em 2020, o evento ganhou nova
proposta. Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pela FSFX, a entrega dos certificados
de conclusão da Educação Infantil foi realizada no formato drive thru, entre buzinas e ao som das
trombetas.
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Para falar sobre como lidar melhor com o
isolamento social e as perdas decorrentes do
momento, a FESFX convidou a psicóloga, pósdoutora em Filosofia da Educação, doutora
em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia
Social, com ampla experiência em atuação e
intervenções de momentos de emergências e
luto, Rosana D’Orio Bohrer.
Durante a palestra virtual, pais, alunos e colaboradores puderam compreender melhor os
sentimentos frente ao cenário de pandemia.
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Game no isolamento
O Game no Isolamento tratou-se de uma gincana em reconhecimento à mudança do paradigma
“nota, conteúdo, prova” para “valores, família, amigos, colaboração, fraternidade”. O Game no
Isolamento oportunizou aos estudantes estar em contato com seus colegas de classe e professores, mesmo que remotamente, e ainda envolver os familiares na brincadeira. A estratégia
da “gameficação” foi a alternativa oportuna e adequada ao momento, possibilitando ao CSFX
implantar práticas lúdicas e interativas.

Aluno atitude 10
Iniciativas de apoio e estímulo às escolhas dos alunos para a próxima etapa de suas vidas: a profissional.

Lives para alunos

No contexto desafiador imposto pela pandemia, no qual alunos e professores se desdobraram para
aprender a lidar com plataformas digitais de áudio e vídeo, a realização das aulas e das avaliações
ganhou novos formatos e proporcionou novas atitudes dos estudantes. Como forma de motivar essa nova
e ideal postura, o SOE promoveu a eleição do Aluno Atitude 10, valorizando o engajamento às aulas, a
determinação ante as dificuldades, o espírito de equipe, a solidariedade com colegas e professores.

Ao longo do ano, o Serviço de Orientação Educacional (SOE) da FESFX pôs em prática o Plano
Anual da Orientação, adaptando as palestras presenciais para encontros virtuais ao vivo.
Profissionais engajados no mercado de trabalho debateram sobre a realidade do mercado de trabalho nas áreas do Direito, da Engenharia e da Medicina. O circuito Lives de Orientação Profissional
foi encerrado com a fala de um Coach, levando os participantes a refletir sobre escolhas, objetivos
e ações voltadas para sua consecução.

Intervalo cultural
Iniciativa de valorização dos alunos que mais demonstraram engajamento nas aulas virtuais.

No intuito de colaborar para a
superação da falta de interação
social imposta por conta da
pandemia de Covid-19, foram
programadas lives nas noites
de sexta-feira, na rede social do
CSFX. Os momentos oportunizaram descontração e alegria
aos alunos e aos familiares
convidados a apresentar suas
habilidades artísticas e colaborou para manter a proximidade
e a união dos jovens.

Momento de descontração e interação virtual entre os alunos do CSFX.
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Reuniões para as famílias

A equipe criou, também,
grupos em aplicativo de

Ao longo dos meses de isolamento social, e frente a um
contexto de inquietação e insegurança, a equipe pedagógica do CSFX realizou, além de uma série de ações, como
atendimentos individuais, circulares, notas divulgadas diretamente e dispostas nas redes sociais, as reuniões de pais
e mestres, reafirmando aos participantes o cuidado e o zelo
do CSFX com a saúde e a vida dos alunos e das famílias.

253

mensagem para os pais
dos alunos de cada turma,
estreitando a distância entre
familiares e escola, garantindo
a rapidez e a eficiência da
comunicação durante a fase de
aulas remotas.
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Carreata do terceirão - Formatura 2020
O CSFX manteve a tradição de quase 60 anos e realizou o
evento de formatura do Ensino Médio, mas, pela primeira vez,
no formato drive thru. O evento foi transmitido ao vivo, por plataformas digitais e de streaming, e foi acompanhado por toda
a comunidade escolar. A formatura de 2020 fez história pela
inovação, pela adequação às circunstâncias, pela afetividade e
pela força realizadora, marcas do CSFX.

81 JOVENS
RECEBERAM O DIPLOMA
DE CONCLUSÃO DO CURSO E DESFRUTARAM
DE UMA INESQUECÍVEL CARREATA, COM
SHOW ITINERANTE E A PRESENÇA DOS
PROFESSORES, DA EQUIPE PEDAGÓGICA E DE
APOIO, ALÉM DE FAMILIARES E AMIGOS

ENEM 1500 / 2020
Em função da prorrogação das provas do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) para janeiro de 2021, o CSFX mobilizouse para oferecer aos alunos do terceiro ano uma programação
intensa de estudos preparatórios. As aulas foram ministradas
pelos professores do colégio após o encerramento do ano letivo.
O programa Enem 1500 foi criado pelo CSFX com o objetivo de
deixar os alunos mais confiantes para a realização das provas.
Em parceria com o Pré-Vestibular VETOR, estudantes do CSFX
puderam, também, participar do curso Pré-ENEM, oportunizando o esclarecimento de dúvidas e a compreensão dos conteúdos mais desafiantes.

Os formandos do terceiro ano do Ensino Médio
celebraram a conclusão do curso, recorrendo à carreata
e ao modelo drive thru para receber seus diplomas.
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Olímpiadas do
conhecimento
A participação dos alunos
do Ensino Fundamental II e
Ensino Médio do CSFX em
olimpíadas do conhecimento
já faz história na FESFX. Mais
do que as medalhas, os diplomas e os certificados, a motivação é a maior conquista de
cada estudante que encara o
desafio.

Alunos do CSFX que conquistaram aprovações em processos seletivos e vestibulares ganharam destaque no muro do colégio.

Aprovações
Excepcionalmente em 2020, em razão da
pandemia, o ENEM passou por significativas
alterações que envolveram a logística de
funcionamento, a aplicação e divulgação
de resultados pelo Instituto Educacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP). Em decorrência da
reorganização do cronograma de datas pelo
INEP, o CSFX não registra os resultados de 2020
na íntegra. No entanto, é possível apresentar
um resultado parcial significativo, que inclui
aprovação na Unicamp, por meio das vagas
destinadas aos candidatos que participam de
olimpíadas.
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O ÍNDICE PARCIAL DE APROVAÇÃO É DE 40,7%
EM UNIVERSIDADES PRIVADAS. AO TODO,
FORAM 55 APROVAÇÕES EM UNIVERSIDADES
PRIVADAS E UMA APROVAÇÃO EM
UNIVERSIDADE PÚBLICA, TOTALIZANDO

56 APROVAÇÕES, EM UM
TOTAL DE 81 ALUNOS

A FESFX tem ampliado
as participações de seus
estudantes, contribuindo para
que estejam aptos a participar
da iniciativa desde as séries
iniciais. A Turma Olímpica é
uma iniciativa implementada
para incentivar a participação
dos alunos nesses processos.
Com professores dedicados,
os alunos passam por
uma intensa preparação
que envolve a divulgação
detalhada das competições,
os treinamentos contínuos,
a exposição de resultados,
o reconhecimento e a
celebração de vitórias.

Resultados de 2020
Olímpiada Canguru de
Matemática
1 menção honrosa - nível C alunos do 9º ano do EFII.
2 medalhas de bronze - nível E alunos do 5º e do 6º anos do EFI
e do EFII.
1 medalha de prata - nível E alunos do 5º e do 6º anos do EFI
e do EFII.
4 medalhas de prata - nível B alunos do 7º e do 8º anos do EFII.
1 medalha de prata - nível S alunos da 3ª série do EM.
1 medalha de ouro - nível J alunos da 1ª e da 2ª séries do EM.
Olimpíada OMP – Olimpíada de
Matemática Poliedro
7 menções honrosas - nível 1
(estudantes do 6º ou do 7º ano do
EFII.)
4 medalhas de bronze - nível 1
(estudantes do 6º ou do 7º ano
do EFII.)
1 medalha de prata - nível 1
(estudantes do 6º ou do 7º ano
do EFII.)
2 menções honrosas - nível 2
(estudantes do 8º ou do 9º ano
do EFII.)
7 menções honrosas - nível 3
(estudantes da 1ª ou da 2ª série do
EM.)
2 medalhas de prata - nível 3
(estudantes da 1ª ou da 2ª série do
EM.)
1 medalha de bronze - nível 4
(estudantes da 3ª série do EM.)
2 medalhas de prata - nível 4
(estudantes da 3ª série do EM.)
Olimpíada Nacional de História
do Brasil – ONHB
1 equipe com medalha de cristal
2 equipes com medalha de bronze
2 equipes com medalha de prata
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OBB - Olimpíada Brasileira de
Biologia
Classificados para a 2° fase interrompida pela pandemia.
3 alunos da 2ª série do EM
5 alunos da 3ª série do EM.
ONC - Olimpíada Nacional de
Ciências
Medalhas de ouro: 4
Medalha de prata: 1
Medalhas de bronze: 2
Menções honrosas: 4
OBA - Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica
Medalhas de ouro: 11
Medalhas de prata: 7
Medalhas de bronze: 5
Totalizadores de medalhas
MOBFOG Real - Mostra
Brasileira de Foguetes
Medalhas de ouro: 3
Totalizadores de medalhas
MOBFOG Virtual - Mostra
Brasileira de Foguetes
Medalhas de ouro: 3
XIII Olimpíada Brasileira de
Química Júnior - OBQJr 2020
Classificados para a fase II,
em 21/2/2021:
4 alunos do 9º ano.
OBR - Olimpíada Brasileira de
Robótica Teórica (resultado não
oficial; informação passada dos
alunos ao professor)
Medalha de ouro: 1
Medalhas de prata: 3
Medalhas de bronze: 3
OBF - Olimpíada Brasileira de
Física
1 aluno classificado para Prova
Exp. da 3ª Fase
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Alunos absorvidos no mercado de trabalho em 2020
CURSO

TOTAL DE ALUNOS NO
MERCADO DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÕES
135 da FSFX
3 do Hospital Metropolitano Unimed

Curso Técnico
em Enfermagem

2 do Home Care

143

1 do Hospital Doutor José Maria Morais
(Cel. Fabriciano)
1 clínica particular
1 da Unidade Básica de Saúde

CSFX Técnico está localizado no bairro Horto, em Ipatinga/MG.

CSFX Técnico

Curso Técnico em Análises
Clínicas

32

Curso Técnico em Administração

8

Curso Técnico em Mecânica

2

21 da FSFX
11 dos laboratórios externos
1 da FSFX
7 das empresas externas
1 da Usiminas
1 da Cenibra

No CSFX Técnico, a capacidade de adaptação do corpo docente mostrou-se fundamental para
viabilizar aulas à distância, adaptando propostas práticas a apresentações por vídeo, mantendo
a qualidade do conteúdo e o interesse do aluno. Houve, também, um esforço das equipes para
proporcionar a reposição das aulas práticas em momentos oportunos, o que pode suprir, até
mesmo em carga horária, a suspensão inicial dessas atividades.

Estágio de Enfermagem
mediado por tecnologia

Treinamento
de férias

Alinhada à Resolução 475 do Conselho Estadual
de Minas Gerias, cujo documento autoriza,
em caráter excepcional, a substituição das
aulas presenciais de estágio obrigatório
por atividades letivas que utilizem recursos
educacionais digitais, a FESFX manteve o
estágio de Enfermagem mediado por tecnologia
e complementado por um treinamento prático
presencial de 40 horas, em saúde pública e
hospitalar.

Os alunos dos cursos técnicos em Enfermagem
e Análises Clínicas puderam repor aulas
práticas no período de férias. O total de
40 horas de treinamento, de práticas que
permeiam todo o curso, foi ofertado aos
estudantes, com objetivo de repor as atividades
não realizadas em função das aulas remotas.
Os alunos participantes receberam um
certificado de participação.
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FORAM ADMITIDOS 30 ALUNOS, E OUTROS 40 ESTÃO
EM PROCESSO DE ADMISSÃO.

Seminário interdiscilinar social
Mesmo durante a pandemia, os alunos do curso de Administração, Estética e Mecânica
desenvolveram projetos contextualizados ao período de afastamento, atendendo as empresas e
a comunidade em geral. Com intervenções baseadas nos conceitos aprendidos durante o curso,
foram apresentados tutoriais para o cuidado com a pele e maquiagem em tempos de isolamento
social, propostos pela turma de Estética; consultoria nas empresas da região, executada pelos
alunos de Administração; projeto para a construção de um laboratório de mecânica na área do
CSFX Técnico, desenvolvido por alunos de Mecânica.
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Por conta da pandemia, as aulas presenciais foram suspensas.

Faculdade São Francisco Xavier
O primeiro ano de atividades letivas da Faculdade São Francisco Xavier, 2020, teve uma
configuração completamente diferente do que se planejava para o período. Como nas demais
instituições de ensino, a chegada do novo coronavírus ao Brasil interrompeu as aulas presenciais e
os demais projetos previstos pela Faculdade, principalmente os relacionados à proximidade
e ao entrosamento com a comunidade. As três turmas iniciais, que somaram 97 alunos em
2020, em períodos matutino e noturno, permaneceram com as aulas à distância, adaptadas pela
coordenação e pelo corpo docente.

Projeto de Nivelamento de Português
Buscando atender proposta do MEC, com o objetivo de capacitar os alunos que iniciam sua
trajetória acadêmica, a Faculdade São Francisco Xavier realizou, em 2020, o primeiro projeto de
nivelamento de português sobre o tema “Reflexões sobre leitura e escrita: impactos sobre o ser
enfermeiro.”
As atividades foram ofertadas para 93 alunos dos períodos iniciais da graduação em Enfermagem
e alcançaram o objetivo de desenvolver, no discente, habilidades de comunicação escrita e verbal
em língua portuguesa.
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Desempenho Financeiro – FSFX
O ano de 2020 foi dos mais complexos e
desafiadores, em razão do surgimento e da
disseminação do novo coronavírus e dos
impactos sanitários, econômicos e sociais
provocados pela pandemia. A vida da população
foi transformada com a adoção de rígidas ações
governamentais em, praticamente, todos os
países, como o fechamento do comércio e das
escolas, o isolamento social, a quarentena e as
medidas necessárias para evitar aglomerações,
conter o avanço da doença e prevenir a
sobrecarga dos sistemas de saúde.
A maior pandemia dos últimos 100 anos abalou
o curso da história mundial e colocou o setor
de saúde em evidência, com sua atuação
voltada ao combate a um inimigo ainda pouco
conhecido, o Sars-CoV-2. O medo, a escassez de
insumos, os novos protocolos de atendimentos
e a exaustão dos profissionais de saúde foram
alguns dos principais componentes integrados
à rotina dos últimos meses.

Esse contexto refletiu, também, na FSFX.
Na área de saúde suplementar, em nossos
planos médicos e odontológicos, após a queda
motivada pela pandemia, a quantidade de
beneficiários tornou-se superior ao período prépandemia, de 2019 para 2020. Nos hospitais,
a taxa de ocupação de leitos não destinados a
pacientes com a Covid-19 esteve mais próxima
à registrada no mesmo período do ano anterior,
e, no mês de dezembro, apresentou-se superior,
assim como as autorizações para exames e
terapias. A taxa de ocupação dos leitos de
Covid-19 apontou tendência de queda após o
mês de agosto, mas voltou a subir em novembro
de 2020, e esse crescimento persistiu nos
primeiros meses de 2021. A médio e longo
prazo, a FSFX aponta para o maior aquecimento
do mercado, pois o setor de saúde deverá sair
mais fortalecido desta crise.

2018

2019

2020

2019 X 2020

1. Receita operacional líquida 1

749.161

826.272

896.334

70.062

2. Custos e despesas operacionais

707.535

845.692

844.478

-1.214

3. Resultado operacional (1-2)

41.626

-19.420

51.856

71.276

4. Total do resultado financeiro

10.795

14.292

11.930

-2.362

5. Resultado do exercício (3+4)

52.421

-5.128

63.786

68.914

6. Lajida/Ebitda

76.542

19.951

81.367

61.417

10,2%

2,4%

9,1%

6,7p.p.

Margem Lajida/Ebitda

3
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DE 307,8% DO LUCRO ANTES DE JUROS,
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
(EBITDA/LAJIDA) SOBRE O ANO ANTERIOR.

O superávit operacional líquido foi R$ 51,9
milhões, 367% maior do que o registrado em
2019. O superávit líquido foi R$ 63,8 milhões
com aumento de 1.344% em relação ao ano
anterior. Ambos foram parcialmente impactados
pelos itens não recorrentes já citados.

75

50

25

0

2018

1 Receita contábil (desconsidera faturamento entre unidades)
2 Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização
3 Variação das Margens em pontos percentuais

DESTAQUE PARA O CRESCIMENTO

100

Valores em milhares de R$, exceto quando indicado diferente

2

O cálculo do lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda/Lajida)
atingiu R$ 81,4 milhões com aumento de
307,8% sobre o ano anterior, impulsionado
por uma provisão extraordinária realizada
em 2019, o que diminuiu, drasticamente, o
resultado daquele ano, e pela redução do custo
assistencial mencionada anteriormente.

Ebitda em 2020:
R$ 81,4 milhões

Principais destaques financeiros
ASPECTO

A receita líquida atingiu R$ 896,3 milhões com
crescimento de 8,5% sobre o ano anterior. Os
custos e as despesas operacionais somaram
R$ 844,5 milhões com queda de -0,1% em
relação ao ano anterior. Os resultados foram
influenciados, fortemente, pela pandemia da
Covid-19, que ocasionou a redução do custo
assistencial pela necessidade de suspensão dos
atendimentos eletivos em alguns meses do ano.

2019
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Investimentos

Indicadores

Para suportar e manter a tendência de excelência no cumprimento de sua missão, seguindo
a premissa de reinvestimento em suas atividades sociais, a FSFX investiu R$ 225 milhões nos
últimos três anos, para ampliar e reformar as suas estruturas físicas e modernizar o seu parque
tecnológico com os seguintes destaques em 2020:

Evolução da receita (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)
2018

200

2020

R$

%

R$

%

R$

%

Saúde Suplementar

439.640

58,7%

494.498

59,8%

523.059

58,4%

Assistência Médico-Hospitalar

251.565

33,6%

264.551

32,0%

297.736

33,2%

Segurança e Medicina Ocupacional

36.365

4,9%

44.097

5,3%

52.367

5,8%

Saúde Odontológica

21.591

2,9%

23.126

2,8%

23.173

2,6%

Total

749.161

100,0%

826.272

100,0%

896.334

100,0%

150
100
50

2019

ATIVIDADE

42,4

38

0

2018

2019

2020

DESCRIÇÃO INVESTIMENTOS

2018 ~ 2020

Aquisição da sede administrativa da Usiminas para construção do Hospital de BH
Hospital de Campanha - HMCC

Receita por fonte de recursos (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)

Ampliação da UTI Neonatal – HMC I
Instalação de sistema de climatização no Centro Cirúrgico – HMC II
Ampliação de consultórios, salas de exame e salas de treinamento - VITA Ipatinga

2018

Implantação de área administrativa do 11º andar do CAC BH
50 leitos de UTI e Gripário para atendimento a paciente com Covid-19

Construção do Centro de Treinamento Prático da VITA
Reforma do Hospital de Cubatão
Centro de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão (quimioterapia, hemodiálise e oxigenoterapia)
Implantação do Sistema Tasy
Reforma e ampliação do Pronto-Socorro
Reformas do 1º, 2º, 3º, 4º e 6º andares do HMC I
Reforma e ampliação de 20 consultórios médicos no HMC I
Reforma e ampliação do Laboratório de Patologia Clínica HMC I
Implantação da Unidade de Saúde Ocupacional Cubatão

R$ 251 milhões

Licença de uso do sistema de gerenciamento de banco de dados SQL Server
Reforma do Centro Obstétrico do HMC I

%

R$

%

R$

%

Usiminas

169.187

22,6%

216.483

26,2%

224.253

25,0%

Fundo Saúde + Cosaúde

117.236

15,6%

128.847

15,6%

122.704

13,7%

Convênio/Particulares

272.065

36,3%

299.785

36,3%

333.917

37,3%

SUS/Estado/OSS/Prefeituras

190.673

25,5%

181.157

21,9%

215.460

24,0%

Total

749.161

100,0%

826.272

100,0%

896.334

100,0%

Ressonância magnética (substituição)
Tomografia computadorizada 128 canais (substituição)
Reforma e ampliação da Unidade de Oncologia
Acelerador nuclear
Reforma e ampliação do CTRS (15 máquinas)
Construção do espaço do Baby Care - CSFX
Unidades Avançadas (em Ipatinga - bairro Canaã, em Timóteo e Coronel Fabriciano)
Unidades de Atenção Primária Usifamília (em Ipatinga - bairros Bom Retiro e Canaã,
em Belo Horizonte, Cubatão e Santos)
Centros de Atendimento ao Cliente de Itabira e João Monlevade
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2020

R$

3 quartos de internação premium - HMC
Reforma do Laboratório de Patologia Clínica

2019

ATIVIDADE
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Demonstrativo de valor adicionado (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)

Compromissos financeiros adotados (em %)

∆
∆
R$ 2020 - 2019 % 2020 - 2019

2018

2019

2020

RECEITAS

741.564

787.287

893.239

105.952

13,5%

Prestação de serviços hospitalares

232.738

260.720

293.799

33.079

12,7%

Contraprestações líquidas/Prêmios Retidos

455.994

512.127

524.618

12.491

2,4%

Outras receitas

60.429

53.425

77.917

24.492

45,8%

Provisão para perdas sem créditos - Rever./
Constituição

-7.597

-38.986

-3.095

35.891

-92,1%

(-) Insumos e Serviços adquiridos de terceiros

-543.943

-553.200

-567.542

-14.341

2,6%

Materiais consumidos

-103.827

-37.427

-60.105

-22.678

60,6%

Serviços de terceiros

-53.414

-52.527

-65.835

-13.308

25,3%

Eventos indenizáveis

-371.599

-428.732

-414.950

13.782

-3,2%

-2.401

-3.029

-1.617

1.412

-46,6%

Prov. de perda por redução ao valor recuperado
de ativos

0

-9.294

2.514

11.808

-127,0%

Provisão de ajuste para itens obsoletos

0

-513

-212

301

-58,7%

Outros custos

-12.702

-21.678

-27.337

-5.659

26,1%

(=) Valor adicionado bruto

197.621

234.086

325.697

91.611

39,1%

(-) Depreciações e amortizações

-21.713

-29.684

-31.283

-1.599

5,4%

(=) Valor adicional líquido produzido pela
Instituição

175.908

204.402

294.414

90.012

44,0%

(+) Valor adicionado recebido em transferência

13.424

19.878

14.331

-5.547

-27,9%

Receitas financeiras

13.391

19.789

14.238

-5.551

-28,1%

32

89

93

4

4,5%

Total do valor adicionado a distribuir

189.332

224.280

308.745

84.465

37,7%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

189.332

224.280

308.745

84.465

Remuneração do trabalho (pessoal e encargos)

-188.188

-220.177

-237.748

Despesas financeiras

-2.596

-5.497

Aluguéis pagos

-3.902

Superávit do exercício

50.541

Provisão de eventos ocorridos e não avisados

Outras receitas não operacionais
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ASPECTO
Caixa e aplicações financeiras: disponibilidade
mínima de 25% da receita anual
Investimentos: % da Geração Operacional de Caixa
(Ebitda) aplicados em atividades operacionais

CÁLCULO

LIMITE

2018

2019

2020

Caixa e aplicações/
Receita líquida

≥ 25%

39,3%

38,9%

38,6%

Investimentos
realizados/Ebitda

≤ 70%

55,4%

190,4%

209,1%

Indicadores financeiros (em milhares R$)
2018

2019

2020

Δ 2019 X
2020

Superávit/Déficit do exercício

52.421

-5.128

63.786

68.914

Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda/Lajida)

76.542

19.951

81.367

61.417

Caixa e aplicações financeiras

294.088

321.673

345.709

24.036

Investimento

42.396

37.991

170.149

132.158

ASPECTO

Balanço patrimonial (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)
2018

2019

2020

∆ % 2020
(-) 2019

Total do ativo circulante

406.812

393.336

455.095

15,7%

Imobilizado

217.386

215.239

350.221

62,7%

Intangível

11.334

10.191

14.551

42,8%

Outros ativos não circulantes

28.101

65.243

70.289

7,7%

37,7%

Total do ativo não circulante

256.821

290.673

435.061

49,7%

-17.571

8,0%

Total do ativo

663.633

684.009

890.156

30,1%

-2.309

3.188

-58,0%

Passivo circulante

104.589

121.044

144.859

19,7%

Passivo não circulante

24.102

33.151

151.697

357,6%

-3.734

-4.902

-1.168

31,3%

Patrimônio líquido

534.942

529.814

593.600

12,0%

-5.128

63.786

68.914

1343,9%

Total de passivo e do patrimônio social

663.633

684.009

890.156

30,1%

ASPECTO
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Incentivos públicos
Comprometida com o desenvolvimento humano e econômico das regiões onde atua, a Fundação
São Francisco Xavier é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, certificação
concedida pelo Ministério da Saúde.
O reconhecimento estatal 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 de sua atuação sem perder o compromisso com os cidadãos, os stakeholders e com as
práticas sustentáveis.
Assumindo seu compromisso, a FSFX realizou junto ao Sistema Único de Saúde, no ano de 2020,
mais de 1,5 milhão de exames, 50 mil consultas e 10 mil cirurgias. Abaixo, destacam-se as fontes
de recebimentos de recursos públicos dos órgãos governamentais.
Incentivos públicos (em milhares de R$)
PROGRAMA / CONVÊNIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM

2018 (R$)

2019 (R$)

2020 (R$)

Δ 2019 X
2020

Convênios (HMC)

Equipamentos de uso Hospitalar/Compra de
materiais e medicamentos

MG

3.595,31

423,04

2.819,21

2.396,16

Convênios (HC)

Assistência oncológica e dialítica

SP

0,00

193,11

300,62

107,50

Emendas parlamentares
(HMC)
Emendas parlamentares
(HC)
Incentivo à
Contratualização - IAC
(HMC)
Incentivo à
Contratualização - IAC (HC)
Incentivo à
Contratualização - IAC
(HMVB)

Materiais de uso hospitalar e medicamentos/
equipamentos

BR/MG

1.249,64

337,64

1.769,07

1.431,43

Procedimentos de Cateterismo

BR/SP

0,00

0,00

130,64

130,64

Incentivo financeiro aplicado
na operação de hospitalar

MG

10.526,21

10.526,21

10.526,21

0,00

Incentivo financeiro aplicado
na operação de hospitalar

SP

29.500,00

24.000,00

25.400,00

1.400,00

Incentivo financeiro aplicado na operação de
hospitalar

MG

0,00

0,00

378,45

378,45

BR

0,00

0,00

1.110,11

1.110,11

BR

1.946,07

1.946,07

1.946,07

0,00

Incentivo UTI - AVC (HMC)
Integra SUS (HMC)
Leis de incentivo fiscal
(PRONON/PRONAS/PADI/
PADICE/ILPI)
Pro-Hosp (HMC)
Pro-Hosp (HMVB)

Custeio da linha de cuidado
do AVC.
Incentivo financeiro aplicado na operação de
hospitalar
Assistência em oncologia pediátrica e ampliação de acesso a diagnostico oncológico,
atenção domiciliar a pacientes idosos e capacitação em instituições de longa permanencia
Materiais de uso hospitalar e medicamentos/
equipamentos
Materiais de uso hospitalar e medicamentos/
utilidades e manutenção.

BR

5.113,59

2.241,51

1.543,89

-697,61

MG

4.641,74

3.094,12

-2.729,47

-5.823,59

BR/MG

0,00

0,00

1.208,89

1.208,89

Rede temática (HMC)

Custeio de mão de obra médica

BR/MG

10.998,05

6.519,60

6.859,49

339,89

Rede temática (HMVB)

Custeio de mão de obra médica

BR/MG

0,00

0,00

1.372,03

1.372,03

Rede Temática (HC)

Custeio de mão de obra médica

BR/SP

1.372,03

1.372,03

533,26

-838,77

-

68.942,62

50.653,32

53.168,45

2.515,12

TOTAL

-
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Desempenho Financeiro –
FESFX
Em 2020, a Fundação Educacional São Francisco Xavier foi impactada pelo surgimento e pela
disseminação do novo coronavírus, absorvendo os danos sanitários, econômicos e sociais
provocados pela pandemia. A vida da população foi transformada com a adoção de rígidas ações
governamentais em, praticamente, todos os países, como o fechamento do comércio e das escolas,
o isolamento social, a quarentena e as medidas necessárias para evitar aglomerações, conter o
avanço da doença e prevenir a sobrecarga dos sistemas de saúde.
A maior pandemia dos últimos 100 anos abalou o curso da história mundial e, naturalmente,
causou reflexos e consequências no setor de educação. A FESFX, atendendo aos protocolos e às
orientações expedidas pelo poder público, suspendeu as aulas presenciais e, em função disso,
concedeu descontos aos seus alunos que passaram a ter aulas remotas.

Principais destaques financeiros
Valores em milhares de R$, exceto quando indicado diferente
ASPECTO

2018

2019

2020

Δ 2019 X 2020

25.055

26.848

25.069

-1.779

2. Resultado financeiro

-621

-2.103

-2.796

-693

3. Superávit (Déficit) do exercício

824

-3.327

-4.983

-1.656

4. Lajida/Ebitda 1

212

423

-1.024

-1.447

Margem Lajida/Ebitda

0,8%

1,6%

-4,1%

-5,7p.p.

1. Receita operacional líquida

1 Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização
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A receita líquida atingiu R$ 25,1 milhões, queda
de 6,6% em relação ao ano anterior, o que é
justificada pela saída de 435 alunos ao longo do ano
e pela suspensão de cobranças de mensalidades dos
segmentos em que as aulas remotas não foram possíveis
de ser realizadas, como Berçário, Maternal I e II, Escola
Integral e Escola de Esportes.
Em relação aos custos e às despesas operacionais,
que totalizaram R$ 30,1 milhões e tiveram queda de
5,1%, o resultado vem dos esforços de racionalização
de custos, para fazer frente à redução de receitas,
destacando-se as economias com materiais de consumo
e de utilidades, serviços contratados e mão de obra.
Como resultado, o déficit líquido chegou a R$ 5 milhões
com redução de 49,8% sobre o ano anterior, em função,
principalmente, da queda de receitas.
Adicionalmente, é importante ressaltar que os
indicadores acima foram influenciados, fortemente,
pela pandemia da Covid-19, que fez a FESFX priorizar
a implementação de protocolos de biossegurança e
de soluções, para manter o elevado nível de ensino e
proporcionar aos seus alunos as condições inovadoras
no contexto do “novo normal” das escolas.

Para suportar e manter a tendência de crescimento, e seguindo a premissa de reinvestimento
em suas atividades sociais, a FESFX investiu R$ 7,7 milhões nos últimos três anos para ampliar
e reformar as suas estruturas físicas e modernizar o seu parque tecnológico, com os seguintes
destaques em 2020:
DESTAQUE PARA A

REDUÇÃO DA RECEITA

4.000

DE 6,6% SOBRE O ANO
ANTERIOR, HAJA VISTA A

3.000

DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE
ALUNOS AO LONGO DO ANO E
A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS
DE MENSALIDADES PARA
OS SEGMENTOS EM QUE AS

2.000

1.000

AULAS REMOTAS NÃO
FORAM POSSÍVEIS.

0

2018

Ebitda em 2020:
-R$ 1,0 milhão

2019

DESCRIÇÃO INVESTIMENTOS

2020

2018 ~ 2020

Ampliação da biblioteca do CSFX Cariru

Implantação de energia fotovoltaica no Baby Care
Implantação da Sala de Inovação e ampliação do laboratório de Informática
0,0

Adequação do telhado do Laboratório de Mecânica
Instalação de tubulação de Incêndio - CSFX I
-0,5

Reforma dos sanitários e pisos do CSFX Cariru
Reformas e adequações civis para implantação da faculdade de enfermagem

-1,0

Construção de abrigo de resíduos do CSFX Técnico

2018

2019

272

2020

Construção do espaço Baby Care - CSFX
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R$ 7,7 milhões

Melhorias do refeitório, portaria da rua China, cantina e portaria da Ala C
0,5
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Indicadores
Evolução da receita (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)

Demonstrativo de valor adicionado (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)

ASPECTO

2018

2019

2020

∆R$ 2020 2019

∆% 2020 2019

RECEITAS

24.427

26.412

24.574

-1.838

-7,0%

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

Mensalidades escolares

20.524

22.656

20.648

-2.008

-8,9%

Investimentos: % da geração operacional de caixa
(Ebitda) aplicados em atividades operacionais

Gratuidade educacional

3.855

3.713

3.922

209

5,6%

Outras receitas

48

43

4

-39

-90,7%

(-) Tributos diretos

0

0

0

-

-

(-) Insumos e serviços adquiridos de terceiros

-12.317

-14.992

-15.045

-54

0,4%

Materiais consumidos

-1.258

-3.261

-3.485

-223

Serviços de terceiros

-2.296

-2.156

-2.035

-164

-136

(-) Gratuidade educacional

-3.855

Outros custos

-4.744

ASPECTO

Manutenção

(=) Valor adicionado bruto
(-) Depreciação e amortização
(=) Valor adicionado líquido produzido pela
Instituição

CÁLCULO

LIMITE

2018

2019

2020

Caixa e aplicações/
Receita líquida

≥ 25%

41,4%

24,7%

13,0%

Investimentos
realizados/Ebitda

≤ 70%

1867,9%

309,9%

-236,4%

Indicadores financeiros (em milhares de R$)
2018

2019

2020

Δ 2019 X 2020

Superávit/Déficit do exercício

824

-3.327

-4.983

-1.656

6,8%

Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda/Lajida)

212

423

-1.024

-1.447

122

-5,6%

Caixa e aplicações financeiras

10.371

6.635

3.259

-3.376

-558

-422

310,3%

Investimento

3.960

1.311

2.421

1.110

-3.713

-3.922

-209

5,6%

-5.725

-5.046

679

-11,9%

12.110

11.421

9.529

-1.892

-16,6%

-667

-1.295

-1.156

139

-10,7%

11.443

10.126

8.373

-1.753

-17,3%

ASPECTO

Balanço patrimonial (em milhares de R$, exceto quando indicado de forma diferente)
2018

2019

2020

∆ % 2020
(-) 2019

Total do ativo circulante

12.214

6.347

5.760

15,7%

Imobilizado

12.497

11.945

13.116

62,7%

228

330

417

42,8%

Outros ativos não circulantes

0

2.000

0

7,7%

Total do ativo não circulante

12.725

14.275

13.533

49,7%

Total do ativo

24.939

20.622

19.293

30,1%

Passivo circulante

4.770

3.780

5.164

19,7%

0

0

2.271

357,6%

ASPECTO

Intangível

(+) Valor adicionado recebido em transferência

629

436

496

60

13,8%

Receitas financeiras

629

436

496

60

13,8%

Total do valor adicionado a distribuir

12.072

10.562

8.869

-1.693

-16,0%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

12.072

10.562

8.869

-1.694

-16,0%

Despesas com pessoal

9.770

11.350

10.560

-790

-7,0%

Passivo não circulante

Despesas financeiras

1.478

2.539

3.291

752

29,6%

Patrimônio líquido

20.169

16.842

11.858

12,0%

824

-3.327

-4.983

-1.656

49,8%

Total de passivo e do patrimônio social

24.939

20.622

19.293

30,1%

Déficit do exercício

274

275

9
276
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Sobre o Relatório
Este Relatório foi elaborado de acordo com a GRI Standards –Opção Essencial. Ele cobre o período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 e cumpre os princípios de contexto (equilíbrio), completude, materialidade e inclusão de stakeholders.
O processo de definição dos temas materiais e a priorização para a construção da matriz de materialidade foi realizada a distância, em razão das medidas de isolamento social, por causa da
Covid-19. Participaram desse processo os gestores da Fundação São Francisco Xavier.

2 - Validação dos temas de maior relevância
para a organização
Após a priorização, foram elaboradas planilhas para coleta das informações
necessárias à elaboração do Relatório.
Cada indicador GRI foi associado aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O resultado da materialidade da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) é apresentado a seguir. Ressalta-se que, dos 20 aspectos materiais propostos, 16 foram
priorizados e estão listados a seguir:

A definição dos temas materiais seguiu as seguintes etapas:
ÉTICA E COMPLIANCE

1 - Identificação dos temas de maior relevância
para a organização

FILANTROPIA
DESEMPENHO ECONÔMICO
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os gestores das unidades identificaram 20 aspectos materiais com base nos
impactos econômicos, ambientais e sociais relevantes, relacionados a todas as
atividades e serviços executados pela empresa.
Foram listados os tópicos considerados relevantes e os seus limites em planilha.
Ao todo, houve a inclusão de 20 aspectos materiais na planilha enviada a cada
colaborador participante do processo.
Foram aplicado os princípios da materialidade e inclusão de stakeholders. Cada
aspecto e cada tópico considerados relevantes foram avaliados para identificar: a
significância dos impactos econômicos, ambientais e sociais da organização e a
influência sobre as avaliações e as decisões dos stakeholders.
Dos 20 aspectos materiais iniciais, 16 deles foram apontados como relevantes
para a organização.
Para cada aspecto material, foi definido o nível de conteúdo, a quantidade de
dados e o conteúdo a ser divulgado.
Foram listados os aspectos materiais a serem incluídos no relatório, seus limites e
nível de cobertura.

278

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
SAÚDE E SEGURANÇA DE CLIENTES E COLABORADORES
GESTÃO DE RISCOS
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PRODUTOS E SERVIÇOS
ATENDIMENTO HUMANIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
QUALIDADE
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES E TERCEIROS
GESTÃO AMBIENTAL
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Sumário de GRI

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI
STANDARD
GRI 102:
Divulgações
gerais 2020

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI
STANDARD

PÁGINA DO PDF/
LINK PARA A CENTRAL
OMISSÃO
DE INDICADORES OU
RESPOSTA DIRETA

DIVULGAÇÃO

Fundação São
Francisco Xavier

102-1 Nome da organização
102-2 Atividades, marcas,produtos e serviços

12, 13 e 17

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
102-17 Mecanismos de Assessoria e preocupações éticas

26, 27, 28 e 29

GOVERNANÇA
GRI
STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-18 Estrutura de governança

20, 21 e 22

102-19 Delegação de autoridade

19 e 20

102-3 Localização da sede

16 e 17

102-4 Localização das operações

16 e 17

102-20 Nível executivo responsável pelos tópicos econômicos,
ambientais e sociais

278 e 279

12, 13, 18 e 19

102-21 Consulta aos stakeholders sobre tópicos econômicos,
ambientais e sociais

278 e 279

102-22 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus
comitês

20, 21 e 22

102-23 Presidente do mais alto órgão de governança

19, 20 e 21

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica
102-6 Mercados atendidos

16 e 17

GRI 102:
Divulgações
102-7 Porte da organização
gerais de 2020

16

102-8 Informações sobre empregados e trabalhadores

84 a 95

102-9 Cadeia de fornecedores

98, 99, 100 e 101

102-10 Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de
fornecedores

98, 99, 100 e 101

102-11 Abordagem ou princípio da precaução

26, 27, 28 e 29

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente

102, 103, 104 e 105

102-13 Participação em associações

23

102-24 Selecionando e nomeando o mais alto órgão de governança
e seus comitês
102-25 Conflito de interesses
102-26 Papel do mais alto órgão de governança na definição de
propósito, valores e estratégias

GRI 102:
102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança
Divulgações
gerais de 2020
102-28 Avaliação de desempenho do mais alto órgão de governança
102-29 Identificando e gerenciamento os impactos econômicos,
ambientais e sociais

102-31 Revisão dos tópicos econômicos, ambientais e socias

ESTRATÉGIA
DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-14 Declaração do presidente
GRI 102:
Divulgações
gerais de 2020 102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

280

6, 7, 8 e 9
30, 31, 32 e 33

19, 20, 21 e 22
28 e 29

102-30 Eficácia dos processos de gestão de riscos

GRI
STANDARD

14 e 15

102-32 Papel do mais alto órgão de governança no processo de
relato

12, 14 e 15
19, 20, 21 e 22
18 e 19
24 , 25, 30, 31 e 32
30
24, 25 e 33
6, 7, 8 e 9

102-33 Comunicando preocupações críticas

26, 27, 28 e 29

102-34 Natureza e número total de preocupações críticas

26, 27, 28 e 29

102-35 Políticas de remuneração

94 e 95

102-36 Processos para determinação da remuneração

94 e 95
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ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI
STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-40 Lista de grupos de stakeholders

278 e 279

102-41 Acordos de negociação coletiva

86 e 95

GRI 102:
102-42 Identificação e seleção de stakeholders
Divulgações
gerais de 2020
102-43 Abordagem adotada pela organização para envolver os
stakeholders
102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

24 e 25

Pacto global
DIREITOS HUMANOS
1 - Apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

28 e 29

2 - Assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos.

28 e 29

24 e 25
278 e 279
TRABALHO

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

264 a 274

102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites dos temas
materiais

278 e 279

102-47 Lista dos temas materiais

286 a 290

102-48 Reformulaçõs de informações

Não houve
Em 2020, houve a
atualização da matriz
de materialidade da
FSFX

102-49 Mudanças no relatório
GRI 102:
Divulgações
gerais de
2020

De 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2020

102-50 Período do relatório
102-51 Data do relatório anterior

2020

102-52 Ciclo de relato do relatório

anual

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório

102-54 Abordagem do relato de acordo com os padões GRI

102-55 Sumário de conteúdo GRI

PÁGINA

3 - Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

PRÁTICAS DE REPORTE
GRI
STANDARD

fsfx.
comunicacaosocial@
fsfx.com.br

28 e 29

5 - Apoiar a abolição efetiva do trabalho infantil.

28 e 29

6 - Eliminar a discriminação no emprego.

28 e 29

MEIO AMBIENTE

PÁGINA

7 - Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.

33

8 - Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.

33

9 - Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

33

CONTRA A CORRUPÇÃO
10 - Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive a extorsão e a propina.

Este relatório foi
elaborado de acordo
com a GRI Standards:
opção Essencial

Não houve

282

95

4 - Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.

280, 281 e 282

102-56 Asseguração externa

PÁGINA

283

28 e 29
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Objetivos do desenvolvimento
sustentável
Com a previsão de que a população mundial chegue a 9 bilhões
de pessoas em 2050, as sociedades enfrentam uma série de
preocupações, como as mudanças climáticas, a pobreza e a
urbanização em curso. Numa proposta colaborativa para lidar com
essas questões, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), procurando
envolver governos, sociedade civiI e setor privado em uma agenda
mundial com objetivos e metas a favor das pessoas, do planeta, da
paz e da prosperidade.
Tendo em vista que a Indústria automobilística também enfrenta
uma grande responsabilidade de criar valor para a sociedade,
oferecendo mobilidade segura e sustentável para todos, a Nissan
apoia os Objetivos de Desenvovimento Sustentável. Para cada
tema material que gerenciamos, conseguimos fazer a relação com
um ou mais ODS, como mostra a tabela a seguir.

Para saber mais
sobre os ODS,
consulte:
nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030

DIREITOS HUMANOS
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição
e promover a agricultura sustentável.
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades
de aprendizagem a todas e todos ao longo da vida.
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todas e todos.
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva
e sustentável e fomentar a inovação.
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes, para combater a mudança climática e seus impactos.
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir, de forma
sustentável, as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.
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Temas materiais

GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO 2020

GRI STANDARD

PÁGINA / RESPOSTA

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
TEMAS MATERIAIS POR
ORDEM DE RELEVÂNCIA

VISÃO DOS
STAKEHOLDERS

PÚBLICOS (IMPACTOS)

ÉTICA E COMPLIANCE

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores, poder público,
clientes e fornecedores

Regional

8, 16

FILANTROPIA

Colaboradores

Sociedade, organização,
instituidora, poder público

Regional

1, 3, 4, 10, 16

DESEMPENHO
ECONÔMICO

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores, clientes, poder
público e fornecedores

Regional

8, 9, 11, 12, 17

DESEMPENHO ECONÔMICO

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores, instituidora,
clientes e fornecedores

Regional

1, 3, 4, 5, 8, 10,
11, 12, 15

103-01 Explicação do tema material e seus limites
GRI 103: Forma de
103-02 A forma de gestão e seus componentes
gestão em 2020
103-03 Evolução da forma de gestão

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

ABRANGÊNCIA

ODS

EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE

Colaboradores

Clientes, sociedade, organização

Regional

SAÚDE E SEGURANÇA
DE CLIENTES E
COLABORADORES

Colaboradores

Clientes, colaboradores,
organização

Local

3, 8

GESTÃO DE RISCOS

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores, clientes e
fornecedores

Regional

8, 12, 16

Organização, colaboradores

Local

DESENVOLVIMENTO DO
CAPITAL HUMANO

Colaboradores

TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO EM
PRODUTOS E SERVIÇOS

Colaboradores

ATENDIMENTO
HUMANIZADO

103-01 Explicação do tema material e seus limites

18, 19, 20, 21

103-02 A forma de gestão e seus componentes

18, 19, 20, 21

103-03 Evolução da forma de gestão

18, 19, 20, 21

Tópico específico
da organização

GRI 201:
desempenho
econômico em
2020

201-01 Valor econômico direto gerado e distribuído

264 e 265; 270 e 271
264 e 265; 270 e 271
264 a 274
264 a 274

RESPONSABILIDADE SOCIAL
4, 5 e 8

Sociedade, organização, clientes,
colaboradores e fornecedores

Regional

Colaboradores

Clientes e colaboradores

Local

RELACIONAMENTO
INSTITUCIONAL

Colaboradores

Sociedade, instituidora,
organização, fornecedores,
clientes, colaboradores

Regional

8, 16, 17

QUALIDADE

Colaboradores

Organização, colaboradores,
clientes, fornecedores

Local

3, 9, 12

PARTICIPAÇÃO NO
MERCADO

Colaboradores

Organização, instituidora, clientes,
sociedade, fornecedores

Regional

8, 9, 11, 12,
13, 16 e 17

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores

Local

4, 5

GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO
DE COLABORADORES E
TERCEIROS

Colaboradores

Colaboradores, fornecedores
e organização

Local

8, 9

GESTÃO AMBIENTAL

Colaboradores

Sociedade, instituidora,
organização, fornecedores,
clientes, colaboradores

Regional

6, 7, 11, 12, 13
e 15

286

GRI 103: Forma de
gestão em 2020

9, 11, 12 e 17

GRI 103: Forma de
gestão em 2020
GRI 401:
Responsabilidade
social em 2020
GRI 413:
Responsabilidade
social em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

24 e 25

103-02 A forma de gestão e seus componentes

24 e 25

103-03 Evolução da forma de gestão

24 e 25

401-01 Novas contratações e rotatividade de empregados
413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e
programas de desenvolvimento voltados à comunidade local

86, 87, 88 e 89

102 a 105

ÉTICA E COMPLIANCE
103-01 Explicação do tema material e seus limites
GRI 103: Forma de
103-02 A forma de gestão e seus componentes
gestão em 2020
103-03 Evolução da forma de gestão

28 e 29
28 e 29
28 e 29

GRI 205-2:
205-2 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos
Ética e compliance
de combate à corrupção
em 2020

28

GRI 205-3:
Ética e compliance 205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas
em 2020

28
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GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO 2020

Fundação São Francisco Xavier

GRI STANDARD

PÁGINA / RESPOSTA

SAÚDE E SEGURANÇA DE CLIENTES E COLABORADORES
GRI 103: Forma de
gestão em 2020
GRI 403: Saúde
e Segurança
de clientes e
colaboradores em
2020
GRI 418: Saúde
e segurança
de clientes e
colaboradores em
2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

96 e 236

103-02 A forma de gestão e seus componentes

96 e 236

103-03 Evolução da forma de gestão

96 e 236

403-01 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho

234 a 236

403-02 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e
investigação de incidentes

236

403-04 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação
aos trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho
418-01 Total de queixas comprovadas relativas à violação de
privacidade e perda de dados de cliente. Não houve queixas
comprovadas relativas à violação de privacidade do cliente

PÁGINA / RESPOSTA

239 a 242

96

GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

96 e 97

103-02 A forma de gestão e seus componentes

96 e 97

103-03 Evolução da forma de gestão

96 e 97

Tópico específico
da organização

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

35

103-02 A forma de gestão e seus componentes

35

103-03 Evolução da forma de gestão

35, 36 e 37

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO
103-01 Explicação do tema material e seus limites

33, 112

103-02 A forma de gestão e seus componentes

33, 112

103-03 Evolução da forma de gestão

33, 112

GRI 306: Gestão
ambiental em 2020 306-02 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

124 e 125
124 e 125

306-03 Resíduos gerados

124 e 125

302-01 Consumo de energia dentro da organização

112 a 119

302-03 Intensidade energética
GRI 302: Gestão
ambiental em 2020 302-04 Redução do consumo de energia
302-05 Reduções nos requsitos de energia relacionados a
produtos e serviços
303-01 Interações com a água como um recurso compartilhado

GRI 303: Gestão
303-02 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água
ambiental em 2020
303-03 Captação de água

112 a 119
119
119
120 a 123
120 e 121
122 e 123

FILANTROPIA

GRI 203-1
Filantropia

GRI STANDARD

Tópico específico
da organização

306-01 Geração de resíduos e impactos significativos
relacionados a resíduos

GRI 103: Forma de
gestão 2020

GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO 2020
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

GESTÃO AMBIENTAL
GRI 103: Forma de
gestão em 2020

OMISSÕES

GRI 103: Forma de
gestão em 2020
GRI 202:
Participação no
mercado

103-01 Explicação do tema material e seus limites

16 e 17

103-02 A forma de gestão e seus componentes

16 e 17

103-03 Evolução da forma de gestão

16 e 17

202-02 Proporção de membros da alta direção contratados na
comunidade local

A FSFX não possui
ainda esta informação

DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
GRI 103: Forma de
Gestão 2020
GRI 404:
Desenvolvimento
de capital humano
2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

84 e 90

103-02 A forma de gestão e seus componentes

84 e 90

103-03 Evolução da forma de gestão

84, 90 e 93

404-01 Média de horas de treinamento por ano por empregado

91

ATENDIMENTO HUMANIZADO
103-01 Explicação do tema material e seus limites

102 a 105

103-02 A forma de gestão e seus componentes

102 a 105

103-03 Evolução da forma de gestão

102 a 105

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços

288

54 a 57

GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

33,51,52,53

103-02 A forma de gestão e seus componentes

33,51,52,53

103-03 Evolução da forma de gestão

33,51,52,53

Tópico específico
da organização
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GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO 2020

Fundação São Francisco Xavier

GRI STANDARD

PÁGINA / RESPOSTA

OMISSÕES

GESTÃO DE RISCOS
GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

30

103-02 A forma de gestão e seus componentes

30

103-03 Evolução da forma de gestão

30

GRI 307: Gestão de
307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais
riscos

A FSFX não teve
multas ambientais
em 2020

QUALIDADE
GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

31

103-02 A forma de gestão e seus componentes

31

103-03 Evolução da forma de gestão

31

Tópico específico
da organização

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
GRI 103: Forma de
gestão em 2020
GRI 405-1
Diversidade e
inclusão

103-01 Explicação do tema material e seus limites

84 a 89

103-02 A forma de gestão e seus componentes

84 a 89

103-03 Evolução da forma de gestão

84 a 89

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados

21 ; 84 a 89

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES E TERCEIROS
GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

33 e 98

103-02 A forma de gestão e seus componentes

33 e 98

103-03 Evolução da forma de gestão

33 e 98

GRI 401-1 Gestão
e desenvolvimento
GRI 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados
de colaboradores e
terceiros em 2020
GRI 401-2 Gestão
GRI 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo
e desenvolvimento
integral que não são oferecidos a empregados temporários ou
de colaboradores e
de período parcial
terceiros em 2020

88, 89 e 90

95
Atuação cuidadosa e humanizada: diferencial
presente em todas as unidades da FSFX.
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