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Fundação São Francisco Xavier

Mensagem
da diretoria
Convicta do seu propósito social e da sua
capacidade transformadora, a Fundação
São Francisco Xavier (FSFX) encerra mais
um ciclo de atividades com entregas
significativas em saúde e educação,
conjugando excelência e sustentabilidade.
Em mais um período sob impacto da
pandemia de covid-19, nossa Instituição
mostrou-se novamente capaz de atuar
em contextos adversos, suplantando
os desafios, mantendo-se próxima aos
seus diferentes públicos e promovendo
resultados que refletem qualidade de vida
e desenvolvimento humano.
Após a reorganização operacional e o
aprendizado adquirido no ciclo anterior,
em 2021, absorvemos, com estratégia
e maturidade, os desdobramentos da
crise sanitária, refletidos em toda a
cadeia produtiva das áreas nas quais
atuamos. Rapidamente, adotamos
ações em diferentes níveis da gestão,
implementando práticas alinhadas
aos nossos objetivos e executando
medidas planejadas em conformidade
com a manutenção da excelência na
prestação dos nossos serviços. Tais
iniciativas garantiram a continuidade
das atividades desenvolvidas por um
efetivo comprometido com a qualidade da
assistência.
Em paralelo a isso, mantivemos o olhar
atento às possibilidades de aproximação
do cliente, convictos de uma expansão
saudável que torne nossa atuação
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Salvador Prado Júnior
diretor-presidente da FSFX

acessível a novos públicos em diferentes
localidades. O lançamento do novo
empreendimento, o Hospital Libertas, e
a expansão da Operadora Usisaúde, em
Belo Horizonte (MG), corroboram nosso
planejamento de ampliação associado à
qualidade inerente ao fazer institucional.
De forma similar, a unidade de Hemodiálise,
em Timóteo (MG), e o novo centro médico
com pronto atendimento da Usisaúde,
na Baixada Santista, demonstram o
compromisso da FSFX em ampliar e elevar,
continuamente, a satisfação dos clientes.
Para assegurar a qualidade intrínseca à
atuação das nossas unidades, novamente,
lançamos mão dos recursos disponíveis,
próprios e provenientes do poder
público em um exercício contínuo para o
desempenho sustentável. Nos hospitais
geridos pela FSFX, mantivemos os serviços
com interrupções pontuais, necessárias
à redução de fluxos de pessoas. A
permanência e a evolução da qualidade
assistencial podem ser comprovadas
pelas recertificações e pelas premiações
alcançadas em nossas unidades, em 2021.
No Hospital de Cubatão (HC), a elevação

na certificação da ONA, em nível
dois, representa a ininterrupção nas
estratégias da gestão. De forma similar,
a implementação de novos procedimentos
no Hospital Márcio Cunha (HMC), muitos
deles com algum ineditismo, asseguraram
os avanços na assistência. A manutenção
da aprovação superior a 97%, em pesquisa
realizada diretamente com usuários do
Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC),
e a renovação do contrato de gestão com
o Hospital e Maternidade Vital Brazil
(HMVB) respaldam a trajetória assertiva na
condução das nossas atividades.
Em 2021, continuamos a investir em
melhorias e a incorporar tecnologia em
nossas unidades, viabilizando a diretriz
institucional de evolução na experiência
do cliente. Sob a guarda da Fundação
Educacional São Francisco Xavier (FESFX),
nossas unidades de ensino exemplificam,
com clareza, a relação entre a tecnologia
e a prestação de serviços adequada à
realidade. Em 2021, o retorno seguro
das aulas no modelo híbrido exigiu
adaptações significativas, em nossas
estruturas, de equipamentos, mobiliário
ao escalonamento das atividades, além
de um esforço sobrecomum das equipes,
para conciliar as modalidades, garantindo
ao cliente a decisão individual por aulas
presenciais ou remotas.
Pilares sustentáveis para a FSFX, a
operadora de planos de saúde Usisaúde e
a VITA – Soluções em Saúde Ocupacional
exercitaram, com afinco, a capacidade de
transmutar desafios em oportunidades,
conjugando as intensas demandas com
a expansão para novos mercados, com
reflexo favorável ao balanço financeiro
para os próximos ciclos. Destacam-se os
esforços das equipes, como no Centro de

Odontologia Integrada (COI), de retomar
os índices de produtividade anteriores
à crise sanitária apesar da instabilidade
vigente.
Em paralelo, estamos atentos ao
movimento de evolução institucional
no que se refere às questões sociais,
ambientais e de governança, integrando o
grupo de trabalho da Associação Nacional
de Hospitais Privados (Anahp) voltado para
o ESG, as boas práticas e os resultados.
Tal inclusão marca o início, mesmo que
discreto, de novo momento na FSFX, no
qual os olhares estarão direcionados aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e à adequação das nossas práticas
ao melhor desempenho no que se refere
aos aspectos da sustentabilidade.
Por fim, nas páginas deste relatório,
estão descritos, com maior detalhe, os
resultados consolidados em 2021, que
demonstram a inegável contribuição
do nosso capital humano, com o qual
seguimos mais um ciclo de atuação,
elevando os desafios ao patamar de novas
possibilidades, remodelando e aprimorando
os padrões, para manter a engrenagem
institucional em plena atividade. Trata-se
de uma capacidade adaptativa coletiva,
inerente à nossa Fundação, que, mesmo
diante de atribulações atípicas,
mantém-se firme na missão
de reinventar a saúde e a
educação, para transformar
vidas.
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Nossos esforços
no enfrentamento
à covid-19
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Expertise e
dedicação no
combate à
covid-19
Em mais um ano sob forte impacto da
pandemia, a Fundação São Francisco
Xavier manteve-se comprometida com o
propósito transformador da Instituição,
recorrendo a estratégias aplicadas com
efetividade, para viabilizar a manutenção
de suas atividades em saúde e educação.
Como gestora de unidades hospitalares
conveniadas ao Sistema Único de Saúde
(SUS) e de unidades educacionais por meio
da Fundação Educacional São Francisco
Xavier (FESFX), a FSFX assegurou o
alinhamento de todas as suas atividades
aos rígidos protocolos nacionais e
internacionais de saúde e segurança
sanitária para a situação e manteve as
iniciativas já implementadas em 2020 que
possibilitaram a absorção das demandas
provocadas por mais um ano de pandemia.
Em termos práticos, nos hospitais, a FSFX
garantiu a capacidade de atendimento
elevada ou reduzida conforme a demanda
de pacientes. Tal dinâmica, iniciada em
2020, deu-se por meio de adequação
das estruturas das unidades, aquisição
de insumos, contratação e qualificação
profissional, entre outros investimentos
que garantiram a permanência dos leitos
de UTI e enfermaria com a eficiência
planejada. Também de forma similar ao
ano anterior, a rotina interna de trabalho
8
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OS VERDADEIROS HERÓIS NO ENFRENTAMENTO À COVID

Em 2021, a FSFX
realizou mais de
114 mil testes de
covid.

manteve-se alterada com parte dos
profissionais da equipe deslocada a outras
áreas ou em atuação no modelo de home
office.
As unidades da FESFX, com suas atividades
interrompidas em 2020 e o retorno
posterior em modelo remoto, em 2021,
passaram por expressivas adaptações,
para viabilizar a retomada presencial por
meio do formato híbrido. O modelo que
conjuga as duas modalidades de ensino
exigiu grandes esforços de toda a equipe
pedagógica, administrativa e auxiliar e a
adaptação dos alunos mediante regras
rígidas para a convivência social.
Se, em 2020, a pandemia do novo
coronavírus era algo totalmente
desconhecido, em 2021, já com experiência
e conhecimento, as rotinas assistenciais das
unidades ocorreram com mais assertividade
e a segurança necessária. Nesse contexto, é
fundamental destacar o empenho coletivo
dos profissionais da FSFX na absorção dos
atendimentos aos pacientes com a covid-19.
Mais uma vez, o capital humano mostrouse essencial para o enfrentamento da
pandemia e a continuidade das atividades
da Instituição. Esse fator desencadeou
iniciativas de reconhecimento durante todo
o ciclo de 2021.

O seu
comprometimento
é a nossa
esperança.

Não desista
#IssoVaiPassar
Para reconhecer a atuação incansável das equipes de saúde e de apoio, a Instituição publicou carta aberta à
comunidade e divulgou campanha de valorização em todas as localidades onde atua.

A Fundação São Francisco
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Expressões, como “não desistam” e “isso vai passar”, estamparam os materiais da campanha
motivacional realizada pela FSFX e dedicada aos profissionais, que, durante dois ciclos
inteiros, mantiveram-se firmes no enfrentamento à pandemia de covid-19. Para reconhecer
a atuação incansável das equipes de saúde e de apoio, a Instituição publicou carta aberta
à comunidade e lançou materiais de divulgação em todas as localidades onde se encontra,
destacando a força dos colaboradores, tanto os que assumem a linha de frente e tornamse mais vulneráveis não somente ao vírus, mas também às consequências emocionais
e psicológicas da pandemia, quanto aos que dão suporte à realização das atividades
assistenciais.

O sonho da paciente Joanita
da Silva Bispo de casarse com o companheiro foi
realizado nas dependências
do setor de Hemodiálise do
HC e comoveu pacientes e
toda a equipe da unidade.

HUMANIZAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA
Durante todo
o ano, a FSFX
promoveu ações
de valorização e
reconhecimento
dos profissionais
no enfrentamento
à pandemia.

O que importa para você
Em mais um ciclo de realizações, o projeto “O que importa para você”, implementado em
todas as unidades hospitalares da FSFX, ganhou maior relevância em função dos desafios
e das incertezas geradas pela pandemia de covid-19. A iniciativa, que promove a realização
dos desejos dos pacientes internados por meio de avaliação de um comitê para viabilização
desses pedidos, aqueceu, novamente, os corações de pacientes, familiares, amigos e
equipes das unidades hospitalares, que se emocionaram com cenas inesquecíveis. Em 2021,
o projeto promoveu encontros com animais de estimação, viabilizou degustação de pratos
específicos, propiciou a realização de hobbies, entre outros pedidos atendidos.

Precisamos agradecer a todos que se empenham em permitir que a
linha de frente da saúde tenha condições de atuar. São profissionais
de higienização, nutrição, lavanderia, segurança, logística,
suprimentos, segurança do trabalho, tecnologia da informação,
atendimento ao cliente, farmácia, entre tantos outros. Nenhuma
ação adotada seria efetiva sem a determinação de cada profissional
que deixa sua casa, para dedicar-se em garantir a saúde de todos
que dependem dessas unidades.
Dr. Bruno Nunes Ribeiro
Superintendente do Hospital Márcio Cunha
A paciente Maria do Socorro recebeu a visita do seu animal de estimação, o
jabuti-fêmea Nina, em uma área externa do Hospital de Cubatão.
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A paciente Maria
Pereira de Lima
escolheu ter um dia de
rainha depois de quase
30 dias internada no
HMVB. Ela aproveitou
para fazer escova nos
cabelos, maquiagem
e sobrancelha, antes
de receber alta.

O paciente José
Maciel recebeu a
bênção de um padre
no Hospital Municipal
Carlos Chagas.

Mauro Lúcio da
Costa, internado no
HMC, há quase 40
dias, pôde saciar a
vontade de comer
um prato especial:
o tradicional frango
com quiabo e angu.

A paciente Celina
Eliete recebeu a visita
do pastor da sua igreja
no Hospital Municipal
Carlos Chagas.

Internado por mais
de 70 dias, o paciente
do HMCC, Francisco
Ramos, recebeu a visita
surpresa da sua esposa,
que estava na Paraíba,
onde reside o casal.
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A paciente da Unidade
de Oncologia do
HMC, Raiany Araújo
dos Santos, pediu
para compartilhar e
apoiar as mulheres
em tratamento na
unidade, falando
sobre a importância
da autoestima e do
cuidado, por meio da
palestra “Se ame em
todas as suas versões”.
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Ao viabilizar o contato dos
pacientes com familiares,
por meio da visita virtual, as
unidades hospitalares da FSFX
reforçam o compromisso com
a assistência humanizada.

VISITA VIRTUAL
Implantada durante a pandemia, em todas as unidades
hospitalares da FSFX, a Visita Virtual aproxima familiares
e pacientes internados, impedidos de receber visitas
em função das medidas preventivas. As chamadas de
vídeo viabilizadas pelos profissionais das equipes de
saúde proporcionam o contato remoto entre as partes,
fortalecem os vínculos e auxiliam o aspecto emocional
do paciente. A iniciativa dá-se por meio de tablets
devidamente esterilizados com uma proteção adicional,
coberta em material transparente, garantindo a segurança
e a proteção recomendada pelos especialistas.

Visita Virtual:
mais de 350
videochamadas
no HMVB,
em 2021.

Consideramos aspectos clínicos, psicológicos e sociais, para verificar
a viabilidade da iniciativa. A Visita Virtual é importante iniciativa
para a manutenção do vínculo afetivo entre o paciente e sua rede
socioafetiva, minimizando o impacto causado pelo afastamento do
convívio familiar que pode gerar no paciente vivências de abandono,
desamparo e solidão. Além disso, possibilita que o familiar se sinta
parte do tratamento.
Alessandra de Sousa Andrade Martins
Coordenadora de Assistência do HMVB
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Histórias que emocionam
Histórias de superação marcaram os anos de pandemia. As narrativas de resiliência
de profissionais da linha de frente ou de pacientes que sobreviveram à covid-19 são
motivadoras.

Cuidados e oração

Eu tive dois tratamentos durante minha
internação: o tratamento médico, por meio
do qual recebi o melhor da equipe do HMC
e o tratamento espiritual, por meio do qual
recebi orações de todos os lados. Graças aos
médicos e às orações, estou aqui, hoje. Sempre
encontro alguém que fala que rezou por mim,
mesmo sem me conhecer. Gratidão eterna.

Fundação São Francisco Xavier

Gratidão e reconhecimento

Em meio à dor da perda
de familiares para
a covid-19, celebramos a
alta hospitalar do meu pai.
Obrigada a toda a equipe
assistencial do HMC
pelo atendimento de
excelência que foi prestado."
Nayara Pinheiro de Freitas,
filha do paciente Henoc Ribeiro de Freitas,
que deixou seu agradecimento para
a equipe do Hospital Márcio Cunha,
onde ficou internado
por cinco dias.

Angelica Souza Moraes, professora do CSFX, cujas
complicações de covid levaram a intubação, trombose,
problemas renais e anemia.

O médico que virou paciente

A partir da minha recuperação e, posteriormente,
atendendo pacientes na mesma situação, entendi
que a minha profissão passaria a me exigir mais que
conhecimento técnico. Ela passaria a me exigir um
olhar mais humanizado para o exercício da medicina,
por entender, de forma particular, a experiência
vivenciada por aqueles doentes. Isso é, sem dúvida,
algo transformador.
Dr. Geraldo Magela, coordenador da UTI do Hospital Márcio Cunha,
contraiu a doença no exercício da função e ficou em estado grave.
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As videochamadas foram, por
muito tempo, a única forma
de eu falar com meu marido
e filhos. Peguei covid-19
enquanto estava grávida.
Algumas pessoas chegaram
a pensar que nem eu, nem o
Joaquim, iríamos sobreviver.
Foram mais de quatro meses de
internação, 25 dias entubada,
e vencemos. Agradeço demais
a todos pelo cuidado e pelo
carinho que recebi."
Angélica de Sousa Ferreira,
paciente do Hospital de Cubatão.
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Firmes na promoção de sorrisos saudáveis

Foi impressionante o carinho que todos tiveram com meu filho e com
toda a família durante o tratamento recebido no hospital."
Márcia Cristina de Almeida Pinto, mãe do paciente do HMCC, Paulo Vilela Pinto Júnior, de 26
anos, que passou 47 dias internado com covid-19 no HMCC.

“A dedicação de nossos colaboradores
promoveu, com toda a segurança
necessária, mutirões de
atendimento, para absorver
a demanda reprimida e
retomar os indicadores
padrões da unidade
reconhecida pela
Para a manutenção
qualidade máxima
da prestação dos
dos serviços
serviços em um contexto
prestados.”
atípico, colaboradores
reinventaram o fazer da
Cássia Maria de Araújo
saúde e da educação.
Lopes, coordenadora de
Odontologia da FSFX, sobre a
atuação dos colaboradores para a
retomada dos atendimentos após o
período crítico da pandemia.

Reinvenção na arte de educar

“Estudos e aperfeiçoamentos já eram realizados com toda a equipe,
mas não sabíamos que tudo seria tão rápido e intenso como foi:
reuniões on-line, acesso aos novos aplicativos, gravação das aulas,
enfim, 'aprender para ensinar'. Vivemos um período de extrema
ansiedade, mas o que era impossível tornou-se possível graças ao
aprendizado de cada dia. Todos aprendemos juntos: professores,
alunos e família”.
Dnilce Aparecida Dias Soares, professora do 5º ano do ensino fundamental I do CSFX, sobre
o processo desafiador de atuar em novos modelos de ensino.
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Vacinação prioritária
No início de 2021, tão logo houve a
aprovação da vacina contra a covid-19
e a Campanha Nacional de Vacinação,
a Fundação São Francisco Xavier, em
parceria com as secretarias de saúde
dos municípios onde atua, priorizou a
imunização da sua força de trabalho.
Assim, os colaboradores da linha de
frente de combate à pandemia receberam
a vacina imediatamente.

PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO COLABORADOR
Recorrendo à qualificação e ao empenho das equipes da VITA – Soluções em Saúde
Ocupacional, a FSFX não poupou esforços para promover a segurança máxima dos seus
profissionais, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Entre as iniciativas protetivas de 2021, além
da aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para atendimento
a casos de covid-19, testagem e aferição de temperatura periódicas, houve a criação do
Grupo de Apoio Psicológico e Escuta, no qual os colaboradores puderam compartilhar
sentimentos e experiências vivenciadas no enfrentamento à pandemia. A dinâmica ocorreu
por meio de encontros com acompanhamento profissional.

Fala Aí Saúde
Criado em decorrência da pandemia, o serviço Fala Aí Saúde foi outro importante suporte
para acompanhar a saúde física e emocional dos colaboradores. Por meio de um formulário
on-line, o colaborador pôde relatar a própria situação de saúde e a de sua família e ser
monitorado periodicamente, com pontuação para deflagrar a necessidade de acolhimento
imediato. Informações mais detalhadas sobre o Fala Aí Saúde estão descritas no capítulo 4.
Desempenho das Unidades, deste relatório.
20

Todo o processo de vacinação nas
unidades foi conduzido pela equipe de
Saúde Ocupacional, que, durante o ano,
também acompanhou os colaboradores
vacinados por meio do Sistema
Vacinômetro, desenvolvido pela TI da
FSFX. Nesse sistema, as informações
vacinais são cadastradas, e permitese a verificação constante do status
da vacinação dos colaboradores. Em
paralelo, o setor de Saúde Ocupacional
elaborou, com apoio do setor de
Comunicação da Instituição, peças
publicitárias com orientações sobre a
vacinação na própria instituição e nas
unidades públicas de saúde.

O setor de Saúde Ocupacional
disponibilizou aos colaboradores
canais diretos de comunicação
para envio de dados vacinais,
registro e acompanhamento, no
Sistema Vacinômetro.
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Testagem estratégica
Ações realizadas em todas as unidades
‣

Cartazes, folhetos e panfletos esclarecedores sobre pandemia, cuidados e
medidas de prevenção a ser adotadas.

‣

Aplicação do Fala Aí - formulário para acompanhamento individual da saúde
física e emocional dos colaboradores.

‣

Obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as unidades da FSFX
(colaboradores e clientes). Para colaboradores, foi realizada a atualização
do tipo de máscara, a periodicidade de troca por atividade e a criação de um
protocolo disponibilizado a todos.

‣

Demarcação de áreas de acesso comum para garantir o distanciamento social,
como refeitórios, elevadores, áreas de convivência.

‣

Aferição de temperatura nas portarias e nas entradas de colaboradores.

‣

Demarcação de assentos nos espaços de atendimento aos clientes e controle de
fluxo para garantir distanciamento e evitar aglomerações.

‣

Instalação de barreiras de vidro nas recepções para proteção de clientes e
colaboradores.

‣

Atualização de protocolos pela Saúde Ocupacional para condutas em casos
suspeitos ou confirmados de covid-19.

‣

Disponibilização de álcool em gel para colaboradores e clientes nas
dependências nas unidades da FSFX.

‣

Realização de blitzes educativas para garantir o cumprimento dos protocolos
de saúde e segurança.

Como medida preventiva, a FSFX iniciou, em 2020, a testagem estratégica dos
colaboradores, com o objetivo de planejar ações, mapear e isolar casos positivos
de covid-19, diminuir a disseminação do coronavírus, além de mapear colaboradores
possivelmente imunes ao novo coronavírus. A periodicidade da testagem foi definida
conforme a atividade desenvolvida pelo colaborador.

TESTAGEM ESTRATÉGICA FSFX*

CICLO

LOCALIDADE

TOTAL

VALE DO AÇO

ITABIRA

SÃO PAULO

1º CICLO

3.226

237

166

3.629

2º CICLO

3.068

393

133

3.594

3º CICLO

1.287

246

29

1.562

4º CICLO

3.757

781

20

4.558

5º CICLO

4.582

391

280

5.253

TOTAL

15.920

2.048

628

18.596

*Dados acumulados até 31/12/2021

Em 2021, a testagem estratégica incorporou novo tipo
de exame, o Teste Rápido Antígeno, aplicado a partir do
5º ciclo, tanto em colaboradores da FSFX quanto em
colaboradores da Usiminas.

Testagem estratégica na Usiminas

Todas as ações desdobradas nas unidades da FSFX seguiram
as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

22

Realizada pela VITA Soluções em Saúde Ocupacional também em 2021, a testagem
estratégica na Usiminas abrangeu colaboradores próprios e terceiros de todos os sites
da Siderúrgica, contemplando os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo,
Rio Grande do Sul e Pernambuco. Para a testagem, o planejamento incluiu protocolos
desenvolvidos por setores de saúde da Usiminas e da FSFX, que passaram por revisões
periodicamente.
23
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IMPLEMENTAÇÕES NAS UNIDADES HOSPITALARES

TESTAGEM ESTRATÉGICA USIMINAS
COLABORADORES PRÓPRIOS

TERCEIROS

QUANTIDADE DE TESTES

QUANTIDADE DE TESTES

1º CICLO

12.210

4.750

2º CICLO

8.630

5.733

3º CICLO

7.432

5.737

4º CICLO

6.092

6.289

5º CICLO

9.857

5.510

6º CICLO

11.493

-

7º CICLO

12.114

-

TOTAL

67.828

28.019

CICLO

Assim como em 2020, em 2021, as unidades hospitalares geridas pela FSFX adequaramse para receber e assistir o maior número possível de pacientes suspeitos e acometidos
pela covid-19, ampliando ou reduzindo o número de leitos conforme a variação instável no
número de casos, durante todo o ano.
Aquisição de respiradores e monitores multiparamétricos, essenciais para o
atendimento adequado aos pacientes graves de covid-19.

Criação de fluxos diferenciados e áreas específicas para atendimento aos
pacientes com covid-19, evitando contatos e aglomerações.

Suspensão das agendas eletivas de consultas, exames e cirurgias, além da
visita hospitalar, foi uma das medidas preventivas adotadas.

Criação de ambiente exclusivo para refeição, descanso e vestiário para os
colaboradores atuantes no setor de covid-19

Realização de reformas em alguns ambientes, adequando os espaços para o
enfrentamento da covid-19.

Contratação de novos profissionais para reforçar as equipes atuantes no
combate à pandemia.

Realização de treinamentos diversificados para colaboradores de todas as
unidades de saúde da FSFX, qualificando-os para o atendimento adequado às
demandas do contexto pandêmico.

A testagem estratégica objetiva planejar ações, mapear e isolar casos
positivos de covid-19, diminuindo a disseminação do coronavírus.
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Implementação de recursos terapêuticos inovadores com resultados
positivos, como a utilização do capacete de respiração assistida não invasivo
Elmo, voltado para a recuperação de pacientes com insuficiência respiratória
hipoxêmica de grau leve a moderado.
25

CAPÍTULO

3

Conhecendo
a Fundação
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Hospital Márcio Cunha - Unidade I

Colégio São Francisco Xavier

Centro de Odontologia Integrada

Usisaúde

VITA Soluções em Saúde Ocupacional

Hospital e Maternidade Vital Brazil

Hospital Municipal Carlos Chagas

Hospital de Cubatão

Juntos, transformamos vidas
A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em mais de cinco décadas de história, contém,
desde sua origem, o embrião da transformação social, da gestão com responsabilidade
e da cidadania. Braço social da Usiminas nas áreas da saúde e da educação, mantém, em
sua essência, a busca constante pela excelência na prestação de serviços e no cuidado
humanizado.
Instituída há 52 anos como entidade beneficente de assistência social pela Usiminas,
recebeu, inicialmente, a missão de gerir o Colégio São Francisco Xavier (1962), assegurando
educação de qualidade aos filhos dos colaboradores da siderúrgica, e, posteriormente,
de promover a saúde por meio da administração do Hospital Márcio Cunha (1965). Desde
a sua criação, a Fundação conjuga a promoção da responsabilidade social com a visão
empreendedora e o planejamento estratégico.
28

Ao optar pela gestão arrojada, na qual o ser humano permanece
no centro das ações, como beneficiário direto ou como propulsor
da dinâmica institucional, a FSFX cresce de forma sustentável,
multiplicando oportunidades e aproximando-se do seu público
nas áreas de saúde, educação, segurança do trabalho e meio
ambiente.
Em 2021, a Fundação São Francisco Xavier esteve
à frente de oito unidades de serviços: Hospital
Márcio Cunha (HMC), Hospital Municipal Carlos
Chagas (HMCC), Hospital de Cubatão (HC),
Hospital e 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 (FESFX).
29
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Nossas Unidades

MINAS GERAIS
Hospitais
Usisaúde
FESFX
COI
VITA
FSFX

Vale do Aço
HMC
‣ Hospital Márcio
Cunha: Unidade I e II
‣ Unidade de Oncologia
‣ Central de Resultados
de Exames
FSFX
‣ Unidades Avançadas:
Ideal, Canaã e
Cel. Fabriciano
‣ Atenção Domiciliar
COI
‣ Centro de
Odontologia
Integrada
‣ Unidade Avançada
do Canaã
‣ Hospital Márcio Cunha
VITA
‣ Bom Retiro – Saúde
Ocupacional e Centro
de Treinamentos

Itabira e João
Monlevade
HMCC
‣ Hospital Municipal
Carlos Chagas

colaboradores

30

estados
brasileiros

VITA

‣ Usiminas Porto

‣ Whirlpool – Joinville

‣ Unidade de
Atendimento ao
Cliente: Itabira e
João Monlevade

SÃO PAULO

PERNAMBUCO

‣ Usifamília Itabira

São Paulo

Suape

Belo Horizonte

VITA

USISAÚDE

‣ Soluções Usiminas:
Guarulhos, Taubaté,
São Roque e
Bonsucesso

‣ Soluções Usiminas

USISAÚDE
‣ Unidade de
Atendimento
ao Cliente
‣ Usifamília
‣ Usisaúde – Sede
Usiminas
VITA
‣ Soluções Usiminas:
Betim e Santa Luzia
‣ Sede Usiminas
‣ FIAT Betim

‣ Whirlpool – Rio Claro

VITA
‣ Soluções Usiminas
– Porto de Suape

Baixada Santista
HC
‣ Hospital de Cubatão
FSFX
‣ Atenção Domiciliar
‣ Centro de Diagnóstico

GOIÁS
Catalão
VITA
‣ CMOC Catalão

‣ Petrobrás

USISAÚDE
‣ Hospital de Cubatão

AMAZONAS

‣ Vallourec: BH
e Jeceaba

‣ Unidade de
Atendimento
ao Cliente

Manaus

Ouro Branco

‣ Usifamília: Ana Costa
e Campo Grande

VITA

FESFX

6.785

VITA

‣ Vallourec Mineração
- Nova Lima

‣ Unidade de
Atendimento ao
Cliente: Ipatinga
e Timóteo

8

Joinville

‣ Unidade
Descentralizada
de Timóteo

‣ Unidade de
Atendimento ao
Cliente Bairro das
Águas (HMC I)

grande
porte

Vitória

‣ Usina de Ipatinga

‣ Usifamília: Bom
Retiro, Canaã, Cel.
Fabriciano e Timóteo

Organização de

SANTA CATARINA

USISAÚDE

USISAÚDE

Presente em

ESPÍRITO SANTO

‣ Faculdade São
Francisco Xavier
‣ Colégio Técnico
‣ Colégio São
Francisco Xavier
‣ Baby Care

VITA
‣ Gerdau Siderurgia
‣ Unidade Ouro Branco
‣ Gerdau Mineração

Itaúna e Itatiaiuçu
USISAÚDE
‣ Usiminas Mineração
VITA
‣ Usiminas Mineração

‣ Whirlpool – Manaus

VITA
‣ Usina de Cubatão
‣ CMOC

RIO GRANDE
DO SUL
Porto Alegre
USISAÚDE
‣ Soluções Usiminas
VITA
‣ Soluções Usiminas
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NOSSO PROPÓSITO
Reinventar a saúde e a educação com paixão para transformar vidas.

NOSSA VISÃO
Estabelecer um novo modelo em saúde e educação. E o nosso
compromisso com esse modelo é superar nossa forma de cuidar de
todos, todos os dias, a cada momento, em todos os lugares.

NOSSAS COMPETÊNCIAS
‣ Adaptabilidade contínua.
‣ Transformação colaborativa.
‣ Comprometimento com o propósito.
‣ Efetividade sistêmica.
‣ Conduta exemplar.

NOSSOS VALORES
Aprendemos e evoluímos continuamente buscando soluções novas e
transformadoras. E conseguimos isso vivendo nossos valores na prática.
‣ Sendo éticos.
‣ Contribuindo para as comunidades.
‣ Praticando a filantropia.
‣ Buscando a excelência.
‣ Incentivando a simplicidade e inovação.
‣ Nos envolvendo por inteiro com tudo.
‣ Não deixando uma vida para depois.
‣ Ampliando nossas fronteiras todos os dias.
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Atendimento humanizado, segurança na assistência e evolução da experiência dos clientes são preceitos
vivenciados em todas as unidades da FSFX.
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Nossos números

8

unidades de serviços

8

estados brasileiros

28 milhões

leitos em cinco
unidades hospitalares

5

certificações nacionais
e internacionais

investidos em aquisições
de materiais e serviços

3.060

colaboradores

investidos em obras
de infraestrutura

447 milhões

125 mil

5.500

1, 5 milhões

342

6.785

R$

R$

alunos

horas de treinamentos
oferecidos

fornecedores de
materiais e serviços

ligações recebidas pelo
Contact Center

bolsas sociais

900

74%

23%

172 mil

médicos atuantes nas
unidades hospitalares

34

885

Presença em

do total de atendimentos
a pacientes do SUS

de redução aproximada nos
custos de energia

beneficiários do
plano de saúde
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Geração de, aproximadamente, dois
mil empregos diretos e indiretos
nas áreas administrativa e clínica.

HOSPITAL LIBERTAS: QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM BELO HORIZONTE
Foram iniciadas em 2021 as obras do novo empreendimento hospitalar da Fundação
São Francisco Xavier, o Hospital Libertas, em Belo Horizonte (MG). A unidade viabilizará
atendimentos de alta e média complexidade para a população da capital mineira e dos
municípios vizinhos. A previsão é que o funcionamento seja iniciado em etapas, com
inauguração em 2023.
Integram o projeto do Hospital Libertas o corpo clínico altamente capacitado e a equipe
multidisciplinar, incluindo profissionais de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia,
assistência social e de suporte. Serão oferecidas diferentes especialidades médicas, bem
como a realização de exames com equipamentos de alta tecnologia. Também está prevista a
unidade de Pronto Atendimento e atendimento 24 horas de urgência e emergência.

Contratação inicial de corpo
clínico com 350 médicos e
equipe multidisciplinar, somando,
aproximadamente, 600 funcionários.

IDENTIDADE
365 leitos para atendimentos de
alta e média complexidade, sendo
293 de internação, 50 de UTI e 22
hospital-dia. Na abertura inicial,
serão 129 leitos, sendo 77 geral
de internação, 22 de hospital-dia e
30 leitos de UTI para atendimento
às sete salas cirúrgicas.

O edifício, antiga sede da Usiminas na Pampulha, é uma das construções mais
icônicas da capital mineira e terá sua arquitetura preservada.
Atendimento a pacientes
particulares e com convênios.

Estrutura multifuncional de
serviços de saúde com suporte de
urgência e emergência, hospital-dia
e linha especial de cuidado ao idoso.

Oferta de diversas especialidades
médicas e exames com
tecnologia de ponta.

Assistência à saúde para toda a
cidade de BH, incluindo o vetor
norte e os municípios vizinhos.

Unidade de Pronto Atendimento
e atendimento 24 horas de
urgência e emergência.
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A nova unidade hospitalar
recebeu o nome de
Libertas em homenagem
ao estado de Minas Gerais,
onde fica localizada a sede
da Usiminas, instituidora
da FSFX. A expressão
“libertas” é parte do lema
da bandeira de Minas. A
marca foi desenvolvida,
tendo como pontos de
inspiração as linhas retas
que marcam o projeto
arquitetônico e as formas
orgânicas dos jardins
do prédio. A imagem
única, de personalidade
forte, ganhou contornos
celulares. O ícone
acompanha o nome da
rede em uma composição
equilibrada. O brilho
e a forma sinuosa da
composição final da marca
sugerem a precisão, a
flexibilidade e as formas
fluidas das bobinas de aço,
o produto da Usiminas.
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UFMG E FSFX: PROTOCOLO DE
INTENÇÕES

HOSPITAL LIBERTAS
E USISAÚDE: LANÇAMENTO OFICIAL
Em outubro, diretoria, representantes da
Instituição e da Usiminas, empresários,
autoridades, médicos e colaboradores da
FSFX participaram do lançamento oficial
do Hospital Libertas e da inserção do
portfólio da Usisaúde em Belo Horizonte.
O evento presencial foi transmitido por
live para que o maior número de pessoas
pudesse acompanhar o momento. A banda
mineira Skank, uma das mais queridas do
pop-rock nacional, animou os convidados
com os grandes sucessos que marcaram os
30 anos da sua trajetória.

GESTÃO DE RESÍDUOS NAS OBRAS DO FUTURO HOSPITAL
Atenta aos fatores ambientais, recorrendo à tecnologia como recurso
para mitigar possíveis impactos, a FSFX firmou parceria com a Recicla
Club, startup responsável pela gestão completa dos resíduos gerados
durante as obras do Hospital Libertas, garantindo-lhes destinação
adequada. A iniciativa, além de promover o descarte integralmente
alinhado à legislação, fomenta a utilização de processos e reciclagem
com uso de tecnologias, despertando a conscientização e a
qualificação do efetivo envolvido nas atividades para a adoção das
melhores práticas.
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Realizada campanha sobre
a chegada da FSFX em
Belo Horizonte, com
destaque para o Hospital
Libertas e a Usisaúde.
A publicação nos principais
veículos da região conferiu
visibilidade à Instituição,
proporcionando maior
aproximação com os
públicos estratégicos.

A FSFX e a UFMG assinaram um protocolo
de intenções para a cooperação entre
as instituições. O acordo tem vigência
de cinco anos, podendo ser prorrogado
e visa à cooperação em diferentes
frentes: atividades de ensino, pesquisa
e extensão, inovação tecnológica,
ações assistenciais e intercâmbio de
pessoal docente, discente e técnicoadministrativo (abrangendo estágio
curricular e extracurricular). A
assinatura do documento ocorre em
hora particularmente propícia para
as instituições, uma vez que a FSFX
prevê inaugurar, em Belo Horizonte, nas
imediações do campus da Pampulha, a
sua nova unidade hospitalar, o Hospital
Libertas. A ideia é que o protocolo
possibilite à Universidade ser parceira
estratégica no atendimento às demandas
tecnológicas, científicas e de pessoal do
novo hospital.

USISAÚDE NA CAPITAL MINEIRA
A inauguração de novo empreendimento
hospitalar em Belo Horizonte abriu
precedente para que a operadora de
planos de Saúde da FSFX, Usisaúde,
vislumbrasse a ampliação da sua atuação
na capital mineira. Há anos presente
na região metropolitana, por meio da
rede credenciada, a partir de 2021, o
portfólio de produtos da Usisaúde passou
a ser comercializado à população, com
propostas diferenciadas. A iniciativa,
além de viabilizar novas opções de planos
de saúde para pessoa física e jurídica
na capital e no entorno, dará acesso
à assistência de qualidade a partir da
inauguração do hospital de média e alta
complexidade da FSFX.

Flávia Braga assina
acordo de intenções
juntamente com a reitora
da UFMG, Sandra Regina.
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NOVA UNIDADE DE HEMODIÁLISE EM TIMÓTEO
A construção da unidade de Hemodiálise na cidade de
Timóteo (MG) apresenta nova perspectiva terapêutica
com mais comodidade e conforto aos pacientes renais
do município e suas adjacências. Estão previstos para a
unidade 35 pontos aptos à hemodiálise com máquinas
novas, que poderão absorver até 210 pacientes em escala
de três turnos. A obra também contempla um sistema
de água inovador com detector imediato de qualquer
alteração. A expectativa é que a unidade seja inaugurada
em 2022. Outras informações sobre a atuação da FSFX
no tocante à terapia renal estão descritas no capítulo 4.
Desempenho das Unidades, na seção dedicada ao Hospital
Márcio Cunha, deste relatório.

PRONTO ATENDIMENTO
DE SANTOS

A nova unidade
de Hemodiálise de
Timóteo poderá
absorver até 210
pacientes em
escala de três
turnos.

Em 2021, o início das obras
do novo centro médico
com pronto atendimento
da Usisaúde, na Baixada
Santista, demonstra,
também, o compromisso
da gestão com a evolução
na assistência prestada.
A unidade prevê três
consultórios, salas de
farmácia, de emergência
e de medicamentos com
seis leitos. O centro de
diagnóstico por imagem
realizará exames de
mamografia, colonoscopia,
endoscopia e tomografia
para os usuários da
operadora. No novo
centro, os beneficiários
serão atendidos nas
especialidades clínica
médica, cirurgia, ortopedia
e medicina de urgência. A
conclusão das obras e o
início das atividades estão
previstos para 2022.

Mais conforto e comodidade para os pacientes do Centro de Terapia Renal Substitutiva a partir da
implantação da unidade de hemodiálise no município mineiro de Timóteo.
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Investimentos em
infraestrutura
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM 2021
UNIDADE

PROJETO

DESEMBOLSO
ACUMULADO (R$)

1

PA

Implantação do Pronto Atendimento em Santos

1.396.346, 63

2

HMC I

Projeto para implantação das escadas e dos elevadores
no HMC I, a fim de atender a legislação no HMC I

163.231, 00

3

HMC I

Implantação da central de oxigênio no HMC I

210.793, 94

4

HMC I

Substituição e instalação de novo sistema
de vácuo clínico no HMC I

92.581, 30

5

HMC II

Substituição e instalação de novo sistema
de vácuo clínico no HMC II

92.581, 30

6

UOHMC

Construção de área para conforto na varanda dos fundos

51.919, 65

7

UOHMC

Melhorias no estacionamento da unidade de oncologia

7.834, 00

8

HMC I

Instalação de catracas para controle de acesso no HMC I

9

HMC II

Instalação de catracas para controle de acesso no HMC II

10

HMC I

Reforma da Lavanderia

446.349, 18

11

HMC I

Reforma no 5º andar

50.123, 79

12

HMCC

Reforma na sala de Tomografia

245.828, 95

13

HMVB

Adequação e melhorias nas UTI em Timóteo

12.145, 81

14

Libertas

Hospital LIBERTAS

24.274.104, 20

15

CAT

Construção de nova Unidade de Hemodiálise em Timóteo

465.433, 58

596.885, 78

42

Total de investimentos em infraestrutura
realizados em 2021: R$28 milhões.
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Governança corporativa
A Fundação São Francisco Xavier (FSFX)
é uma entidade de direito privado,
sem finalidade econômica, de duração
indeterminada, que se rege pelo seu
Estatuto, pela Legislação em vigor e pelo
manual de boas práticas de governança
corporativa, do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).
De modo a garantir a ética, a
transparência e a integridade da
Instituição, a FSFX, com a chancela do
Ministério Público de Minas Gerais, realizou
alterações em seu Estatuto, para incluir o
Conselho Fiscal e o Compliance. Tais órgãos
estatutários têm a finalidade de fiscalizar
os atos dos administradores da FSFX e
garantir a integridade e a conformidade da

Fundação e de seus processos às normas
legais, às normas internas, aos princípios e
às boas práticas.
As boas práticas de governança
corporativa constituem um pilar para as
atividades da Fundação. O atual modelo de
gestão e governança foi implantado, para
garantir a conformidade dos processos e
aprimorar os mecanismos de prevenção,
detecção e correção que impeçam a
ocorrência de desvios éticos.
A estrutura organizacional da Fundação
São Francisco Xavier é composta pelo
Conselho Curador, pela Diretoria Executiva,
pelo Conselho Fiscal, pela Auditoria e
pelo Compliance.

CONSELHO FISCAL
(COMITÊ DE AUDITORIA
E COMPLIANCE)

CONSELHO
CURADOR

GERÊNCIA DE
AUDITORIA INTERNA

GERÊNCIA DE
COMPLIANCE

DIRETOR
PRESIDENTE

DIRETORIA DE
HOSPITAIS
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DIRETORIA DE SOLUÇÕES
DE SAÚDE, COMERCIAL
E MARKETING

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

O Conselho Curador é constituído por
sete membros de reputação ilibada,
indicados da seguinte forma: cinco
conselheiros indicados pela Usiminas; dois
conselheiros independentes escolhidos
por, no mínimo, 3/5 (três quintos) dos
votos dos cinco conselheiros eleitos.
Os membros do Conselho Curador têm
mandatos de dois anos, sendo permitida a
recondução por igual período, desde que
observada a limitação de quatro mandatos
consecutivos.
O Conselho Curador é um órgão
deliberativo que, entre outras funções,
é responsável pela orientação geral da
administração da FSFX, assegurando a
atuação quanto à viabilidade econômica
da organização e o cumprimento de
todas as legislações e normativas
ambientais e sociais vigentes, garantindo
o cumprimento da sua finalidade, tal como
previsto no Estatuto Social.
O compromisso e a responsabilidade
do Conselho Curador são com a FSFX,
independentemente daquele que o tenha
indicado. Assim, sua atuação deve ser
pautada pela equidade, pela transparência,
pela independência e, como regra geral,
pela confidencialidade, zelando sempre para
que todas as decisões corporativas sejam
conduzidas em prol da perenidade da FSFX e
conforme os parâmetros de mercado.

MEMBROS DO CONSELHO
CURADOR EM 2021
César Augusto Espíndola Bueno
PRESIDENTE

Bruno Lage de Araújo Paulino
Claiton Luiz da Costa
Eduardo Moreira Pereira
Júlio Mendez Arroyo
Edvânio Rosa Carneiro

CONSELHEIRO INDEPENDENTE

MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL EM 2021
Adriane Vieira Oliveira
Albuquerque
PRESIDENTE

Lilian Drummond Diniz
Malaco Moreira
CONSELHEIRA

Paulo Sávio Bicalho
CONSELHEIRO

Conforme previsto no artigo 7°, §4° do Estatuto Social da FSFX,
cabe à Usiminas indicar, entre os conselheiros, o presidente do
Conselho Curador. Para a função de presidente do Conselho
Curador da FSFX é vetada a indicação do diretor presidente da
FSFX, do diretor presidente da Usiminas ou de qualquer outra
subsidiária, bem como de outra entidade vinculada a ela.
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O Conselho Fiscal é formado por três
membros indicados pelo Conselho Curador,
sendo um deles independente. Atua
como órgão de fiscalização dos atos dos
administradores da Fundação, verificando
o cumprimento dos seus deveres legais
e estatutários. Além disso, acompanha
e opina sobre o relatório anual da
administração, examina as demonstrações
financeiras do exercício social da Fundação
e acompanha o trabalho desenvolvido pela
auditoria independente.
A Diretoria Executiva, por sua vez, é
composta por até três membros indicados
pela Usiminas para um mandato de
dois anos, permitidas reconduções,
sendo um deles nomeado como diretorpresidente.Compete à Diretoria Executiva

representar a Fundação em todas as
instâncias, dirigindo, coordenando,
orientando e supervisionando todas
as atividades e serviços da Fundação,
cumprindo e fazendo cumprir seu
Estatuto e as disposições legais
aplicáveis.
A atualização dos objetivos, dos
valores, das missões, das estratégias
e das políticas da FSFX preza pelo
fortalecimento dos vínculos e pela
geração de benefícios mútuos,
respeitando os direitos sociais,
ambientais e culturais das regiões onde
atua, gerando resultados positivos em
temas socioambientais relevantes para a
Instituição e para a sociedade.

COMISSÕES E COMITÊS DA FSFX EM 2021
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UNIDADE

COMISSÃO

USISAÚDE

Programa de Melhoria da Qualidade

FSFX

Comitê de Privacidade de Dados

FSFX

Comitê de Experiência do Cliente

FSFX

Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde

FSFX

Comissão de Gestão de Obras

HC

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil

HC

Comitê de Radioproteção

HC

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

HC

Comissão de Residência Médica

HC

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional

HC

Comissão Multiprofissional de Terapia Antineoplástica

HC

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

HC

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

HC

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes

HC

Comitê Transfusional

HC

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

HC

Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente

HMC

Comitê Transfusional

HMC

Comissão do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar

UNIDADE

COMISSÃO

COI

Comissão Corporativa de Padronização de Produtos Odontológicos

FSFX

Comissão do Programa de Ações Preventivas (PAP)

FSFX

Comissão de Segurança à Vida e ao Ambiente

FSFX

Comitê de Radioproteção

HMC

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

FSFX

Comitê de Gestão de Riscos Corporativos

HMC

Comissão de Tecnologia da Informação

FSFX

Comitê Interno de Apuração e Divulgação dos Resultados do IPD

HMC

Comissão de Curativos e Ostomias

FSFX

Comitê de Priorização e Aprovação de Projetos de Inovação e TI

HMC

Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente

FSFX

Comitê de Ética e Conduta

HMC

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

FSFX

Comissão de Padronização de Materiais,
Medicamentos e Vigilância Farmacêutica

HMC

Comissão de Ética de Enfermagem

FSFX

Comissão Especial de Licitação

HMC

Comissão Multiprofissional de Terapia Antineoplástica

FSFX

Comitê Técnico de Captação de Recursos

HMCC

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito
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UNIDADE

COMISSÃO

HMCC

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional

HMCC

Comitê Transfusional

HMCC

Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente

HMCC

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

HMCC

Comissão de Residência Médica

HMVB

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de Óbito

HMVB

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

HMVB

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil

HMVB

Comitê Transfusional

HMVB

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional

HMVB

Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente

FSFX

Comitê de Captação e Recebimento de Recursos

HC

Comissão de Curativos e Ostomias

HMC

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

HMC

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes

HMC

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil

HMC

Comissão de Residência Médica

HMC

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional

HMC

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

COI

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

HMC

Comissão de Ética do HMC

HMCC

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil

COI

Comissão de Controle de Infecção

FSFX

Comissão dos Estudos sobre Filantropia

HMC

Comissão para Incorporação de Tecnologia em Saúde

Posse do Comitê de
Ética de enfermagem
do HMC em 2021.

PARCERIAS
O relacionamento institucional é realizado com todos os órgãos e agentes públicos em
âmbitos municipal, estadual e federal e com demais stakeholders, como empresas privadas,
entidades, associações, sindicatos e sociedade civil organizada. A FSFX e a FESFX, como
entidades filantrópicas, estão respaldadas para:
Captação de recursos públicos e privados;
Diligências para processos de captação que vão desde as tratativas com os
stakeholders, a inscrição da Instituição nos sistemas da administração pública, a
assinatura dos termos aprovados até as respostas às devolutivas técnicas;
Elaboração de projetos e planos de trabalhos;
Coordenação do Comitê Técnico de Captação de Recursos;
Relacionamento junto a entidades, associações e sociedade civil organizada.
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Integridade e Código
de Ética e Conduta
A Gerência de Compliance da FSFX é
composta pelas áreas de Integridade,
Ouvidoria e Privacidade de Dados
(LGPD). “Fazer o certo faz bem” é o
slogan que define a atuação do setor.
A área de Integridade é responsável
pela implementação do Código de Ética
e Conduta, pelo monitoramento do
Programa Integridade e dos riscos de
compliance, pela avaliação da integridade
de terceiros, pela elaboração de políticas,
pelos treinamentos, pela averiguação das
denúncias do Canal Direto, entre outras
atividades. Por sua vez, a Ouvidoria
constitui o canal de comunicação de
segunda instância e atende aos requisitos
da Resolução Normativa nº 323 da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
A área de Privacidade de Dados faz o
mapeamento e a governança dos processos
que tratam de dados pessoais, visando
manter a conformidade com a legislação.

De acordo com a ANS, as
demandas são tratadas e
respondidas no prazo máximo
de 7 dias úteis, podendo ser
pactuadas até 30 dias úteis,
quando for necessário.
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De acordo com a ANS, as demandas são
tratadas e respondidas no prazo máximo
de 7 dias úteis, podendo ser pactuadas
até 30 dias úteis, quando for necessário.

1

NÚMEROS DA OUVIDORIA EM 2021

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

ouvidoriafsfx@fsfx.com.br
0800 979 7555
fsfx.com.br/contato/ouvidoria

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

Código
de Ética e
Conduta

Foram apuradas 1.110 demandas com
o tempo médio de atendimento de 3, 32
dias úteis.
Entre as principais demandas apuradas,
34% são reanálises de autorização de
procedimentos, e 66% constituem outros
assuntos, como reclamações, elogios,
sugestões etc.

O Código de Ética e
Conduta é um orientador
da convivência na FSFX,
pois estabelece as regras,
os princípios éticos, as
diretrizes e é um norteador
das ações esperadas de
todos que se relacionam
com a Instituição.

INTEGRIDADE
Em 2021, houve o lançamento do Programa de Integridade e do novo Código de Ética e
Conduta da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e da Fundação Educacional São Francisco
Xavier (FESFX). A cerimônia aconteceu em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo pelo
canal do YouTube da FSFX (https://www.youtube.com/watch?v=SOpJYVtYS0w). Estiveram
presentes os membros do Conselho Curador, os diretores e os gestores das Fundações.

Considerado um canal de segunda
instância, a Ouvidoria atende e busca
soluções para as questões recebidas
de clientes que não ficaram satisfeitos
com os retornos dos canais de primeira
instância: o Serviço de Atendimento ao
Cliente - SAC, o Serviço de Orientação
ao Cliente - SOC e a Central de
Relacionamento com o Cliente - CRC.
Como principal papel, a Ouvidoria busca a
evolução dos processos e a transparência
das ações na Instituição e atua de forma
confidencial, independente e isenta.
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O Programa de Integridade visa fortalecer a governança por meio dos pilares de prevenção,
detecção e resposta a condutas impróprias e ilegais que trazem riscos reputacionais e
de compliance. Seu objetivo é evidenciar e reforçar a atuação da Fundação pautada na
correção, na transparência e no respeito às normas internas e externas.

POLÍTICAS E CAPACITAÇÕES
Alinhadas às diretrizes, à padronização e à transparência das ações, as seguintes
políticas foram implantadas:
ANTICORRUPÇÃO
DE CONFLITO DE INTERESSES

Os pilares do Programa de Integridade são:
DETECÇÃO

DE COMPLIANCE
CONCORRENCIAL

RESPOSTA

DE BRINDES, PRESENTES, EVENTOS, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE

Canal Direto
e Ouvidoria

Auditoria e
Monitoramento

Código de Ética
e Conduta e
Políticas de
Compliance

Comprometimento
da Alta
Administração

Comunicação
e Treinamento

Investigações
Internas e Gestão
de Consequências

Avaliação de
Integridade
dos Parceiros

Reporte

Gestão
de Risco de
Compliance

PREVENÇÃO

CANAL DIRETO
Em sinergia com seus princípios éticos, em 2021, a FSFX lançou um canal de denúncias
independente, implementado e administrado por empresa isenta em ambiente seguro,
sigiloso e externo à Fundação. O Canal Direto, como é conhecido, está disponível ao público
externo e interno e é o meio pelo qual são realizadas denúncias de condutas antiéticas ou
incoerentes com os princípios e os valores da Fundação, atos lesivos ou transgressores às
normas da Instituição ou à legislação vigente.
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Em conformidade com o princípio da transparência, a Fundação
São Francisco Xavier mantém uma página dedicada ao assunto,
que pode ser acessada pelo endereço eletrônico: https://fsfx.
com.br/responsabilidade-social/portal-da-transparencia/
compliance/

Ao longo do ano, a realização de capacitações dos colaboradores reforçou a implementação
das melhores condutas no combate à corrupção, além da análise e da tratativa de possíveis
conflitos de interesse nas diversas unidades.
No intuito de contribuir com a disseminação da cultura de boa conduta na Instituição, foi
criada a função do "multiplicador de compliance". Os colaboradores aptos são indicados por
gestores e qualificados para ingressar no Programa de Integridade, replicar o conhecimento
em suas áreas de atuação e promover maior aderência às boas práticas de integridade e
privacidade.
Iniciativas, como “Rodas de Diálogo”, também contribuíram para o alinhamento e a
divulgação dos temas sobre compliance nas unidades, assim como a 1ª Semana de
Compliance promoveu assuntos relevantes, como ética na saúde e na educação, assédio,
LGPD, corrupção e Canal Direto.
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PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
Os tratamentos de dados pessoais efetuados pela Fundação respeitam os direitos
do titular e sua privacidade, assim como os princípios de proteção de dados pessoais
elencados na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). Para garantir
segurança e privacidade aos dados pessoais e sensíveis, a FSFX investe, continuamente, em
inovação, tecnologia e qualificação profissional, aderindo ao conceito de privacidade desde
a concepção das atividades.
Em 2021, foram intensificadas ações de conscientização e treinamentos, visando a
promoção e fortalecimento dos conceitos de segurança e privacidade dos dados pessoais
junto às áreas administrativas e assistenciais da FSFX. Além disso, houve a estratificação
de riscos e a adequação aos processos mediante a legislação.
A FSFX realizou adequações em suas políticas e normas corporativas, visando à
transparência nas relações entre a Fundação e os titulares de dados. Para conhecer
melhor como tratamos dos dados pessoais de nossos clientes, beneficiários, fornecedores
e colaboradores, visite nossa página de privacidade, disponível no endereço eletrônico
https://fsfx.com.br/responsabilidade-social/portal-da-transparencia/lgpd/

CAPACITAÇÕES EM COMPLIANCE: PROGRAMA DE INTEGRIDADE,
PRIVACIDADE DE DADOS E OUVIDORIA

REGIÃO

APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO
INDETERMINADO

TOTAL

MG

51

811

965

8.054

9.881

SP

-

13

51

695

759

Demais
localidades

-

-

-

51

51

Total

51

824

1.016

8.800

10.691

%

0, 48%

7, 71%

9, 50%

82, 31%

100%
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Gestão de Riscos
O processo de gestão de riscos da
Fundação São Francisco Xavier é
coordenado pela Auditoria Interna,
área vinculada ao Conselho Curador,
com atuação independente. A estrutura
de governança do processo é apoiada
pelo Comitê de Gestão de Riscos
Corporativos, pelas diretrizes internas,
pela Política de Gestão de Riscos
Corporativos e está disponível a todos os
colaboradores.
A FSFX utiliza a abordagem de Riscos
Corporativos para identificação, análise,
priorização, tratamento, monitoramento
e comunicação dos riscos que possam
afetar o alcance da estratégia. Com
a incorporação da visão de riscos na
cultura e nos processos da Instituição,
busca-se atuar nos controles para
prevenção de eventos adversos, criando
e preservando valor.

Pautada nos preceitos de melhoria
contínua do processo, em 2021, a
metodologia de gestão de riscos
corporativos da FSFX foi revisada e incluiu
as principais ferramentas de governança
do processo. Esse avanço deu-se de forma
participativa e integrada, com as diversas
áreas da Instituição e o Comitê de Gestão
de Riscos Corporativos. Somou-se a essa
revisão a implementação do programa
de treinamento com a participação da
alta direção, reforçando a disseminação
da cultura de riscos e a preocupação da
Fundação com a garantia de processos
mais seguros e eficientes.
Ainda sob o forte impacto da pandemia
de covid-19, mediante o represamento
dos cuidados de saúde da população
decorrentes da nova dinâmica instalada
após o surgimento do novo coronavírus,
a FSFX busca responder aos desafios do
setor, para mitigar os impactos refletidos
em toda a cadeia produtiva da saúde.
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Entre os principais aspectos que impactam
os negócios da FSFX, destacam-se:

‣ A pandemia impôs um ritmo de

atendimento frenético em 2021,
em especial no período da onda
roxa, sendo necessário conciliar
a assistência de qualidade em
contexto de escassez de mão de
obra, de insumos e suspensão de
procedimentos eletivos, a fim de
priorizar os atendimentos aos
pacientes com covid, o que fez
comprometer as receitas hospitalares.

‣ A instabilidade econômica, com
altos índices inflacionários em
2021, refletiu-se, substancialmente,
nos preços do setor de materiais,
medicamentos, equipamentos de
proteção individual e nos valores
dos serviços, o que dificultou as
negociações de reajustes entre
hospitais e operadoras e impactou o
resultado financeiro de ambos.
‣ Quanto aos aspectos sociais, mesmo
com os recursos da telemedicina, há
a sinalização clara do aumento de
outras doenças, fruto da redução
dos cuidados com a saúde nos anos
de 2020 e 2021. Nesse sentido, o
agravamento das condições crônicas
de saúde e o aumento de condições
sensíveis à saúde mental destacam-se
como herança da pandemia.

Fundação São Francisco Xavier

No enfrentamento a esse contexto, a
FSFX lançou mão dos recursos disponíveis,
próprios e provenientes do poder público,
renegociou os termos e as condições
contratuais com seus fornecedores e
estabeleceu um exercício contínuo para a
manutenção do desempenho sustentável. Por
meio de investimentos diversificados, como
em tecnologia, a Instituição manteve as
diretrizes de elevar a experiência do cliente e
melhorar a sua eficiência operacional.
Nesse contexto, os processos de atenção
primária e promoção da saúde foram
fortalecidos, para cumprir sua função
de promoção da saúde e da cultura
do autocuidado, além dos aportes em
tecnologia realizados para favorecer a
interação com os pacientes. Mesmo diante
das situações adversas, a Fundação manteve
o compromisso social assumido perante
a comunidade, com atendimentos aos
pacientes do SUS, dando continuidade a
sua missão como agente de transformação
social.
Concomitantemente, o mercado da saúde
seguiu a tendência de movimento por meio
das fusões e das aquisições. Por sua vez, a
FSFX permaneceu com a visão estratégica
de expansão. Assim, houve a ampliação do
número de leitos nas unidades hospitalares
da Instituição, no total de 226, somente

Em 2021, a FSFX permaneceu com a visão
estratégica de expansão. Como exemplo, as obras
da unidade de Hemodiálise, em Timóteo (MG).

para atendimento aos pacientes com
covid-19, com foco absoluto e irrevogável
em salvar vidas.Além disso, o lançamento
do Hospital Libertas e a expansão da
Operadora Usisaúde, em Belo Horizonte
(MG), comprovam o intuito da FSFX de levar
serviços de qualidade à capital mineira.
As obras da unidade de Hemodiálise, em
Timóteo (MG), e do novo centro médico
com pronto atendimento da Usisaúde, na
Baixada Santista, com início das operações
previsto para 2022, demonstram, também,
o compromisso da Instituição em elevar,
continuamente, a satisfação dos clientes e
reforçar o seu papel social nas comunidades
onde está inserida.
Com vistas a monitorar potenciais novos
riscos e novas oportunidades, a FSFX
estruturou uma área de inteligência de
mercado que monitora, constantemente,
os movimentos realizados no ambiente
de negócios dos segmentos de interesse,
visando subsidiar a tomada de decisão
estratégica, que pode ratificar ou revisar o
plano estratégico atual. De forma adicional,
um fluxo de análise de oportunidades foi
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incorporado ao modelo de gestão e visa
estabelecer a avaliação técnica e financeira,
considerando aspectos de mercado,
aderência à estratégia institucional,
premissas e modelagem do negócio,
identificação de benefícios e riscos, além da
apuração da viabilidade econômica.
Tais levantamentos são submetidos à
apreciação da Diretoria Colegiada em
etapas evolutivas, garantindo validação
e alinhamento parciais, até chegar-se ao
desfecho da análise. O squad envolvido na
avaliação varia conforme a oportunidade
apresentada e busca incorporar um olhar
multidisciplinar, capaz de identificar, com
profundidade, o potencial do negócio e
fortalecer os elementos para decisões
estratégicas.
Também para monitorar oportunidades e
gerir riscos, a FSFX dispõe de rituais de
gestão que acompanham, mensalmente,
o resultado das unidades vinculado aos
pilares estratégicos: pessoas, clientes
e mercados, inovação e tecnologia,
resultado e caixa.
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Gestão da Qualidade
Estratégia para toda organização que busca atingir patamares elevados em gestão,
performance e sustentabilidade, a gestão da qualidade é parte do DNA da Fundação
São Francisco Xavier. Alicerçada pela Política de Qualidade, é aplicada diariamente como
ferramenta de revisão dos processos e tem foco na evolução contínua e na construção
de processos mais fluidos. O objetivo é a melhoria da experiência do cliente, atendendo
às expectativas das partes interessadas, garantindo a segurança assistencial e a
sustentabilidade institucional.

OBJETIVOS DA QUALIDADE
Os objetivos da qualidade foram estabelecidos conforme as diretrizes estratégicas
e a Política da Qualidade. São aplicáveis a todas as funções e níveis da organização,
devem ser mensuráveis, monitorados e atualizados quando for apropriado. Os objetivos
estabelecidos são:

DIRETRIZ
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS

Agir com austeridade, nos gastos e na gestão do caixa.

POLÍTICA DA QUALIDADE
A busca pela excelência em gestão para transformar vidas é um compromisso institucional.
Para isso:
Praticamos o respeito
e a valorização do ser
humano como centro
da nossa atenção.

Resultados
e caixa

Racionalizar custos administrativos.

Desenvolver novos parceiros para aquisição de materiais,
serviços, equipamentos e tecnologia.

Incentivamos o
desenvolvimento das
competências pessoais
alinhadas à identidade
institucional.

Desenvolver cultura forte de segurança e qualidade.

Propiciar a experiência dos clientes, mantendo-os no centro de nossa atenção.
Clientes
e mercado

Disseminamos a cultura da
segurança e da qualidade.

Promover atendimento digno, humanizado e educação de excelência.

Buscamos a atuação
sinérgica entre as unidades
de serviços da organização.

Fortalecer ética e transparência nas relações internas e externas.

Incentivar práticas inovadoras, proativas, disseminadas e integradas à estratégia.

Desenvolvemos ações
para aperfeiçoamento
contínuo de nossas
práticas e resultados.

Atuamos para promover
a melhor experiência
aos nossos clientes.

Inovação
e tecnologia

Fortalecer o ensino e a pesquisa.

Incentivar e incorporar novas tecnologias.

Promovemos a transparência
nos relacionamentos e
o desenvolvimento de
nossos parceiros.
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Somos orientados
para os resultados.

Atrair, reter talentos e fomentar a sucessão.
Pessoas
Promover estrutura leve, inteligente e enxuta.
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Nas últimas décadas, a Gestão da Qualidade tem contribuído expressivamente para que
a Instituição alcance e mantenha um lugar de liderança nas áreas em que atua. Em 2021,
a Política da Qualidade e os Objetivos da Qualidade foram revisados, assegurando maior
alinhamento com o novo DNA institucional.

DESTAQUES DE 2021
Hospital Márcio Cunha recertificado nas normas
DIAS/NIAHO – ONA, nível 3 – excelência em gestão.

HISTÓRICO DA QUALIDADE

Hospital Márcio Cunha recertificado em HIMSS estágio 7.
HC

2021

ONA Nível II
Hospital de Cubatão certificado nas normas
ONA, nível 2 – gestão integrada.

HC

2019

ONA Nível I
VITA

2018

Mantidas as ações, visando à certificação do Usisaúde,
em 2022, na RN452, norma que substituirá a RN277.

ISO 9001: 2015
RN452

HMC

2017

HIMMS Estágio 7
HMC

2016

HIMMS Estágio 6

ANS RN 277

1999

1996
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O Hospital Márcio Cunha subiu quatro posições no ranking dos melhores hospitais
brasileiros de 2021, pela revista Newsweek, passando da 21ª para a 17ª posição e
consolidando seu reconhecimento junto aos especialistas e aos consumidores.

HIMSS estágio 6
HMC

2014

2003

RN277

HMC

2016

DIAS/NIAHO
HMC

Prêmio Mineiro da Qualidade
Usisaúde

2005

Mantida a certificação RN277 da Usisaúde.

Usisaúde

2016

2007

Mantidas as certificações ISO 9001:2015 DA FESFX, da Usisaúde,
da VITA -Soluções em Saúde Ocupacional e das áreas corporativas.

ISO 9001: 2008
HMC – 1° do Brasil

CAPACITAÇÕES
Em sinergia com os preceitos de evolução contínua, em 2021, a gerência de Qualidade
promoveu capacitações para a liderança e os profissionais de referência nas diversas áreas
da FSFX. O desenvolvimento dos temas Interpretação dos Requisitos RN452, Interpretação
dos Requisitos DIAS/NIAHO e Análise de Causa visou ao fortalecimento do conhecimento
das equipes e à maior adesão às ferramentas da qualidade.

ONA
Laboratório do HMC
ISO 9001:2008
CSFX
ISO 9001:2008

Além disso, a Gerência de Qualidade conduziu o Programa Saúde Baseada em Valor com
ênfase na melhoria dos processos assistenciais do Hospital Márcio Cunha, que contou com,
aproximadamente, 50 profissionais distribuídos em oito grupos de atuação. Entre as
principais entregas, destacaram-se: confecção e revisão de protocolos, revisão de
processos assistenciais e de apoio, criação de painéis de monitoramento em tempo real e
melhoria dos indicadores gerais e de linhas de cuidado.
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Inovação e pesquisa
GESTÃO DOS PROCESSOS DO ENSINO
Residência médica
O ensino e pesquisa, juntamente com a Comissão de Residência Médica - COREME, são
responsáveis pela gestão de quase 100 residentes médicos em modalidade de especialização
e pós-graduação, nas 3 unidades, HMC, HC e HMCC, e formam profissionais em 16
especialidades diferentes. A formação de novos especialistas, mediante os programas de
residência médica, diferentes. A formação de novos especialistas, através dos programas
de residência médica, iniciou-se na FSFX, há quase duas décadas e passou por importante
amadurecimento e expansão nos últimos anos, cumprindo a importante função de entregar à
sociedade especialistas com qualificação sólida em suas áreas de atuação.

NÚMERO DE RESIDENTES NA FSFX
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DESTAQUES DE 2021

Novos programas

Formatura

Implementação do Programa Medicina
do Trabalho com vagas para a nova
especialidade médica, a partir de 2022.
Houve a submissão de proposta para
o primeiro programa de residência
multiprofissional em odontologia,
juntamente à criação da Comissão de
Residência Multiprofissional (COREMU).
O programa focaliza a traumatologia
e a cirurgia bucomaxilofacial e
aguarda aprovação da comissão
técnica responsável pelas residências
multiprofissionais.

Realização da cerimônia de formatura
de 30 médicos residentes das unidades
hospitalares de Ipatinga (HMC) e Cubatão
(HC), em 10 áreas de especialização.
O evento digital deu-se em razão das
restrições provocadas pela pandemia de
covid-19.

84

77

Grupo de médicos residentes formados
em uma das unidades hospitalares da FSFX.

25

0

Programa de educação continuada
2014

2015

2019

2020

2021

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADOS PELA FSFX
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ANESTESIOLOGIA

NEONATOLOGIA

CARDIOLOGIA CLÍNICA

ONCOLOGIA CLÍNICA

CIRURGIA GERAL

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

CIRURGIA MÉDICA

PEDIATRIA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

RADIOTERAPIA

MEDICINA INTENSIVA

CIRURGIA - ÁREA BÁSICA

NEFROLOGIA

MEDICINA DE EMERGÊNCIA (novo)

Organização de aulas direcionadas aos
residentes e à educação continuada do
corpo clínico da FSFX com diferentes
temas abordados sobre eventos adversos,
como protocolos de prevenção de
tromboembolismo e broncoaspiração,
atualização em temas, como sepse e
urgências cardiovasculares, e metodologia
científica, de maneira a impulsionar
publicações.

Acadêmicos em estágios obrigatórios
Em 2021, passaram pela Fundação São
Francisco Xavier 357 graduandos em
medicina da Faculdade de Medicina
Univaço, em diferentes fases da
graduação. Esse número demonstra a
importância da FSFX em fornecer campos
de prática para aprendizado em saúde, nas
áreas disponíveis.
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Pós-graduação

GESTÃO DOS PROCESSOS DA PESQUISA

O programa de pós-graduação dos colaboradores da FSFX em parceria com o Instituto
de Pesquisas Nucleares (IPEN), da Universidade de São Paulo (USP), foi iniciado em 2017,
com o objetivo de formar colaboradores na promoção do ensino e da pesquisa, ampliando
a qualidade assistencial e o aprimoramento técnico da Instituição. Em 2021, os alunos
de mestrado e doutorado mantiveram encontros de forma virtual, e, ao final do ciclo,
10 alunos concluíram o processo de matrícula na pós-graduação da USP, pelo programa.
Os alunos matriculados na pós-graduação seguem na fase de execução dos projetos de
pesquisa.

Pesquisa clínica - novas terapias
no tratamento de doenças

Reformulação do Estágio de Férias
Instituído para promover interação
e conhecimento aos estudantes da
graduação acadêmica e propiciar a
descoberta de novos talentos, o programa
Estágio de Férias, da FSFX, foi reformulado
em 2021. Por meio da parceria com a
Fundação Educacional São Francisco Xavier
(FESFX), houve a elaboração do edital com
todas as premissas do programa, incluindo
cronograma e etapas do processo, áreas de
concentração e quantidade de vagas. Além
da clareza nas normas, o documento foi
criado para auxiliar os candidatos desde
a candidatura até a fase de admissão ao
programa. O novo formato do processo
seletivo consistiu na realização de
provas técnicas on-line, com o Sistema
Avaliar, mediante correção automática e
validação do ranking dos candidatos. O
conteúdo da prova técnica foi composto
por 15 questões fechadas, distribuídas
igualmente em três grupos: conhecimentos
gerais fundamentais para profissionais da
saúde, conhecimentos institucionais da
FSFX e conhecimentos da especialidade
de atuação optada pelo candidato na
inscrição. Foram quase 200 inscritos, em
um processo que envolveu 7 unidades de
negócio da FSFX.

Em 2021, foram
desenvolvidos
16 estudos de
pesquisa clínica
na oncologia.

Pioneiro no desenvolvimento da pesquisa clínica na FSFX, o
Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia, iniciado em 2017,
dispõe de uma equipe altamente especializada com experiência
na execução de projetos, mediante rigorosos protocolos
internacionais. Em 2021, foram desenvolvidos 16 estudos de
pesquisa clínica na oncologia, em populações com câncer de cabeça e
pescoço, esôfago, pulmão, pele, colorretal, bexiga e próstata. Nesse ciclo,
35 pacientes foram incluídos nas iniciativas.

Ano da pesquisa no HMC
Em 2021, o Hospital Márcio Cunha (HMC) esteve entre os centros participantes do estudo
clínico HEPMAB, liderado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP
(INCOR). A iniciativa testou o medicamento tocilizumab e as diferentes doses de heparina
no tratamento dos pacientes internados por covid-19. A participação configurou-se
como pioneira para o HMC em estudos clínicos e contribuiu para fortalecer o semento da
pesquisa científica e aprimorar a assistência aos pacientes em quadros graves da doença.
Os resultados desse estudo, já concluído, seguem para publicação.

RESULTADOS DO ESTÁGIO DE FÉRIAS
(de DEZ/2021 a JAN/2022)
Inscritos

173

Vagas

70

Áreas

30
7
Hospital Márcio Cunha
Usifamília Bom Retiro

Unidades

Usifamília Canaã
Usifamília Timóteo
Oncologia
Hospital Municipal Carlos Chagas
Hospital de Cubatão
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Publicações em radioterapia e oncologia

Artigos publicados
O ano de 2021 mostrou-se produtivo em publicações de
artigos científicos em revistas de relevância. Ao todo,
foram 6 artigos publicados em revistas internacionais,
nos quais colaboradores da FSFX constam como autores
ou têm participação mencionada na publicação. A
participação de colaboradores da FSFX em publicações
de alcance mundial cumpre importante papel, ao divulgar
a instituição no contexto científico. A execução desses
projetos de pesquisa resultou de parcerias com centros
de pesquisa nacionais de renome, gerando, também, o
estímulo à produção científica local.

6 artigos
assinados
por nomes da
Instituição
foram publicados
em revistas
internacionais.

Publicações sobre covid-19
Destaque para participação do ensino e da pesquisa no trabalho que desenvolveu uma
calculadora que prediz mortalidade com dados sobre a admissão do paciente internado
por covid-19.

Publicações em nefrologia

Vacinas contra contra a covid-19,
um marco para a pesquisa da FSFX
Em parceria com pesquisadores da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), seguindo protocolos
semelhantes aos que ocorreram em países, como México,
Itália e Argentina, em 2021, a FSFX iniciou um projeto de
pesquisa sobre as vacinas de prevenção contra a covid-19.
O estudo buscou avaliar os prováveis efeitos colaterais
após a vacinação, assim como os níveis de anticorpos
antes e depois da aplicação. Além disso, seguiu os
participantes em eventuais infecções pelo coronavírus e
internações pela doença que ocorreram após a vacinação.
O resultado foi a inclusão de mais de 600 participantes
entre colaboradores da FSFX e da Usiminas. Os primeiros
resultados estão em vias de publicação pelo grupo de
pesquisa, que conta com colaboração de pesquisadores do
México, do grupo Humanitas, da Itália, e da Argentina.
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Em 2021, a
FSFX iniciou
um projeto de
pesquisa sobre
as vacinas de
prevenção à
covid-19.
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Consultorias em pesquisa
Com a reestruturação do serviço de consultoria em
pesquisa, em 2021, o setor de Ensino e Pesquisa
passou a oferecer agendas programadas para auxílio
a colaboradores da FSFX que buscam orientações para
a realização de pesquisas na Instituição. A solicitação
pode ser realizada pelos colaboradores pelo e-mail
ensinoepesquisa@fsfx.com.br. Entre setembro, quando
houve a reestruturação do serviço, e dezembro, foi
realizado o total de 29 consultorias, sendo 19 iniciativas
de colaboradores (65, 5%) e 10 de residentes (34, 5%).

Em 2021, foi
realizado o
total de 29
consultorias
em pesquisa.

Recorde em projetos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa
O Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação São Francisco Xavier (CEP FSFX) constitui um
colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, normativo, deliberativo
e educativo, que visa a promover a reflexão sobre a ética, com grande relevância para o
desenvolvimento da pesquisa da Instituição. O CEP FSFX tem papel central na observância
dos interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e zela para que a
condução das pesquisas seja pautada pela ética. Toda pesquisa que envolve seres deve
ter a aprovação prévia do CEP, que realiza reuniões mensais. O número de projetos de
pesquisa avaliados pelo CEP é importante parâmetro para avaliar a produção científica da
instituição. Em 2021, o número de avaliações foi recorde: 127.

PROJETOS DE PESQUISA SUBMETIDOS À PLATAFORMA BRASOL - CEP FSFX/HMC
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Em 2021, houve número recorde de projetos de pesquisa
aprovados pelo CEP da FSFX.

FSFX na rede de pesquisa
mundial TrinetX
Em 2021, o Hospital Márcio Cunha passou
a integrar a TrinetX, rede mundial
de pesquisa que agrega mais de 120
instituições e soma dados de mais de
250 milhões de pacientes distribuídos
por cinco continentes. A participação
na ferramenta torna viável a realização
de parcerias de pesquisa com centros
em todo o mundo e possibilita o convite
à participação em estudos de pesquisa
clínica nas diversas áreas da medicina.
Já houve convites para participação de
pesquisas em oncologia e em cardiologia.
A plataforma também configura-se como
ferramenta de pesquisa, auxiliando a
análise dos casos e dos agravos atendidos
na Instituição, no decorrer de anos,
facilitando a coleta de dados e a análise
de resultados.

Indústria
farmacêutica

Pacientes

Pesquisa

Especialidades
médicas

Pesquisadores
em saúde
Unidades de
cuidado
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Participação em eventos
‣ CONAPH 2021: a Fundação São Francisco Xavier teve participação destacada no
Congresso Nacional de Hospital Privados (CONAHP), com 26 projetos e cases enviados,
totalizando 16 aprovações.

O projeto da FSFX que tratou da otimização de controle da dor em UTI's, mediante avaliação sistemática,
com escalas objetivas, associadas a protocolos de uso de analgésicos, ficou em terceiro colocado.

‣ Jornada de Ortopedia: em sua 13ª edição, a Jornada de Ortopedia do Vale do
Aço teve o apoio do setor de Ensino e Pesquisa. O evento ocorreu em meio digital,
mantendo a relevância da troca de conhecimento e experiências entre profissionais da
ortopedia de todo país.

O prêmio CORE / Federassantas tem a finalidade de reconhecer boas práticas que contribuem
para a melhoria da gestão e da qualidade assistencial dos serviços prestados.

‣ Premiação Federassantas 2021: do total de 35 trabalhos participantes, nove
projetos foram encaminhados pela FSFX. Destaque para o projeto desenvolvido pelas
áreas de TI, Saúde Ocupacional e Ensino e Pesquisa que conquistou o segundo lugar
no eixo melhoria de processos e sustentabilidade econômica e financeira (criação de
um sistema on-line permitindo o controle da situação vacinal dos colaboradores, e
servindo ainda de plataforma virtual para coleta de dados de pesquisa).

Benchmarking em centros de pesquisa
Em 2021, aconteceram visitas aos
centros de ensino de pesquisa dos
hospitais Sírio Libânes e Albert
Einstein, referências nacionais
no segmento. Ainda em 2021,
houve encontros virtuais com
os coordenadores dos centros
de pesquisa da Rede D'Or e do AC
Camargos.

70

Visitas e encontros
proporcionaram o
conhecimento de diferentes
propostas estruturais
para o ensino e pesquisa,
embasando a implementação
de avanços no Centro de
Ensino e Pesquisa.
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Nossa Comunicação
Com atuação centralizada na efetivação das estratégias de comunicação que norteiam a
imagem e a reputação da Fundação São Francisco Xavier com seus diferentes públicos, em
2021, a Gerência de Comunicação esteve envolvida no alinhamento e na implementação
de processos com interface em toda estrutura organizacional. Tais mudanças buscaram
facilitar as solicitações e a gestão de demandas dos clientes internos, possibilitando a
evolução nos atendimentos. A parceria com os diversos setores tornou-se imprescindível
para o alcance dos resultados.

IMPRENSA
157

SUGESTÕES DE PAUTAS ENVIADAS
PUBLICAÇÕES

2.700

1.693

840

166

Publicações
locais

Publicações
estaduais

Publicações
nacionais

37% das
pautas foram
aproveitados a
nível estadual/
nacional

COMUNICAÇÃO EXTERNA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Implantação dos novos canais
O PODCAST DA FUNDAÇÃO

NA TELA

TELEJORNAL COM AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

Ações

Ações
4.275
✔

CRIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO HMC

✔

AMPLIAÇÃO DAS REDES DO HC E DO HMCC COM A CRIAÇÃO DO INSTAGRAM

✔

CRIAÇÃO DO LINKEDIN DA FESFX E FORTALECIMENTO DA REDE DA FSFX

18.471.253
contas
alcançadas

NA FREQUÊNCIA

324.505
engajamentos
com o conteúdo

602

139.132
seguidores

Colaboradores cadastrados
no WhatsApp
Demandas recebidas

36

Áreas atendidas

56

Comunicações estruturadas enviadas
para gestores

49

Edições do informe
“O Giro Fundação”

14

Edições do podcast

24

Profissionais da FSFX entrevistados
sobre saúde e educação.

Valores referentes às redes sociais da FSFX, dos Hospitais e do CSFX.
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Desempenho
Financeiro – FSFX
A economia brasileira registrou
recuperação significativa em 2021, se
comparada ao desempenho de 2020.
Entretanto, os sinais de desaceleração
notados no quarto trimestre reforçam as
incertezas sobre as projeções para 2022.
Com o avanço da vacinação, espera-se
um crescimento sustentável da atividade
econômica, que deve gerar novos postos
de trabalho. Contudo, as indefinições
decorrentes de novas variantes da
covid-19, adicionadas às incertezas do
contexto eleitoral, da inflação e da alta dos
juros devem levar o país a crescer menos.
As projeções têm oscilado com certa
frequência, mas, em geral, apontam
uma inflação inferior ao ano de 2021,
contudo, ainda com índices acima dos
patamares pré pandemia. A taxa de
câmbio deve permanecer elevada com o
dólar superior a R$ 5, enquanto a Taxa
Selic já ultrapassa os dois dígitos.
A inflação oficial do ano de 2021 fechou
acima da meta do Banco Central (meta:
5, 25%; resultado em 2021: 10, 06%), com
a maior alta desde 2015. Os economistas
preveem, também, o crescimento, em 2022,
no índice de inadimplência em relação a
2021, que deve ser próximo a um ponto
percentual para pessoa física e meio
ponto percentual para pessoa jurídica.
Enquanto, em 2020, a maior pandemia
dos últimos cem anos abalou o mundo e
colocou o setor de saúde em evidência,
o ano de 2021 exigiu grandes esforços
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das instituições e dos profissionais de
saúde no enfrentamento à pandemia de
covid-19. Entre os principais desafios,
destaca-se a campanha mundial em busca
da imunização da população, a chegada
de novas variantes do coronavírus,
bem como o trabalho incessante nos
hospitais para cuidar de pacientes com
e sem a nova doença. Nesse contexto, a
chegada das vacinas em 2021 teve papel
fundamental na redução do número de
casos e da gravidade das internações
causadas pelo novo vírus. Além disso,
com o avanço da vacinação e a adoção da
prestação de cuidados virtuais por meio
da telemedicina, foi possível a retomada
sustentada da atividade econômica e
a recuperação de postos de trabalho.
Esse movimento favoreceu os planos de
saúde, pois novas contratações geram
crescimento das carteiras das operadoras.

18%
Em 2021, a FSFX registrou

DE CRESCIMENTO
na receita líquida em
comparação ao ano anterior.

PRINCIPAIS DESTAQUES FINANCEIROS
Valores em milhares de R$, exceto quando indicado diferente
2018

2019

2020

2021

Δ 2021
X 2020

1. Receita operacional líquida

749.161

826.272

896.334

1.057.959

161.625

2. Custos e despesas operacionais

709.415

845.692

843.737

1.053.308

209.571

3. Resultado operacional (1-2)

39.746

-19.420

52.598

4.651

-47.947

4. Total do resultado financeiro
resultado financeiro

10.795

14.292

11.930

15.979

4.049

5. Resultado do exercício (3+4)

50.541

-5.128

63.786

20.894

-42.892

6. Lajida/Ebitda ¹

76.542

19.951

81.367

32.771

-48.596

Margem Lajida/Ebitda

10, 2%

2, 4%

9, 1%

3, 1%

6, 0 p.p.

294.088

321.673

345.709

307.122

-38.587

42.396

37.991

170.149

68.771

-101.378

ASPECTO

Caixa e aplicações financeiras
Investimento

Em 2021 a FSFX registrou um crescimento
de 18% na receita líquida em comparação
ao ano anterior, atingindo a marca
de R$ 1.057, 9 milhões. Os principais
motivos foram: (i) reajuste dos planos
de saúde coletivos; (ii) aumento no
número de beneficiários nos planos de
saúde; (iii) maior volume de recursos
voltados para o custeio SUS, em especial
nos leitos destinados ao enfretamento
da covid-19. Em contrapartida, a
suspensão dos procedimentos eletivos
nos hospitais, durante parte do 1º
semestre de 2021, pelo agravamento da
pandemia, momento conhecido como
"segunda onda", e o reajuste negativo
dos planos de saúde individuais,
determinado pela Agência Nacional de
Saúde, tornaram o ano mais desafiador.
Os custos e as despesas operacionais em
2021, por sua vez, totalizaram R$ 1.053,
3 milhões, alta de 24, 8% em relação ao

ano anterior. Este crescimento elevado
teve como principal causa o maior
custo para tratamento dos pacientes
acometidos pela covid-19, que, em 2021,
gerou impactos tanto na quantidade
de pacientes adoecidos quanto na
gravidade e no tempo de permanência em
tratamento nos hospitais, o que provocou
um pico de internações durante o 2º
trimestre, afetando o custo assistencial
dos planos de saúde. Como consequência
da hospitalização e da demanda
por medicamentos associados aos
cuidados aos pacientes infectados
e por equipamentos de proteção
individual (EPI), foi observada no primeiro
semestre do ano uma escalada na inflação
de insumos hospitalares, refletindose no índice de sinistralidade, ou seja,
a relação entre o custo assistencial
e a receita com as mensalidades, que
atingiu a marca de 83,5%, ficando
11, 2 p.p acima do valor de 2020.
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Outro fator de aumento no índice de sinistralidade foi a maior utilização dos serviços pelos
beneficiários, dado o represamento ocorrido pela suspensão de procedimentos eletivos em
períodos anteriores. Por fim, outros itens de consumo foram fortemente impactados pela
inflação (IPCA), que, em 2021, foi superior a 10%, o que não ocorria desde 2015, elevando
custos e despesas.
O lucro de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda/Lajida) atingiu R$ 33,
0 milhões, e o superávit do exercício fechou em R$ 20, 9 milhões, ambos fortemente
impactados pelos fatores detalhados no aumento de custos e despesas, conforme
esclarecido acima.
Valores em milhões de R$

100
75

Ebitda em 2021:
R$ 32, 8 milhões

50
33
25

2018 ~ 2021

Aquisição da sede administrativa da Usiminas para construção do Hospital BH
Hospital de Campanha - HMCC
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
Implantação de área administrativa do 11º andar do CAC BH
50 leitos de UTI e Gripário para atendimento a pacientes com covid-19
Reforma do Laboratório de Patologia Clínica

81
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DESCRIÇÃO INVESTIMENTOS

Reforma do Centro Obstétrico do HMC I
Construção do Centro de Treinamento Prático da VITA
Centro de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão
(quimioterapia, hemodiálise e oxigenoterapia)
Reforma e ampliação do Pronto-Socorro

20

Reforma dos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º andares do HMC I
0

2018

2019

2020

Reforma e ampliação de 20 consultórios médico no HMC I

2021

Reforma e ampliação do Laboratório de Patologia Clínica do HMC I

INVESTIMENTOS

Implantação da Unidade de Saúde Ocupacional em Cubatão

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, nos últimos
quatro anos, R$ 319 milhões em ampliação e reforma de suas estruturas físicas e em
modernização de seu parque tecnológico, com os seguintes destaques, em 2021:
Valores em milhões de R$

200
170

R$ 319, 3
milhões

Ressonância Magnética
Tomografia computadorizada 128 canais
Reforma e Ampliação do setor de Oncologia
Acelerador nuclear
Reforma e ampliação do CTRS com 15 máquinas
Unidades avançadas (bairro Canaã, em Ipatinga, Timóteo e Fabriciano)
Unidades de Atenção Primária Usifamília (bairros Bom
Retiro e Canaã, BH, Cubatão, Santos)

150

Centros de Atendimento ao Cliente de Itabira e João Monlevade
Construção do Hospital Libertas - BH

100
69
50

42

Adequações na estrutura física covid-19 no HMCC
Construção de Pronto Atendimento e Hemodiálise

38

Implantação da Unidade de PA, CDI, Usifamília e Saúde Ocupacional
0
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2018

2019

2020

2021

Aquisição de máquinas e equipamentos
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INDICADORES
DEMONSTRATIVO DE VALOR ADICIONADO
(Valores em milhares de R$, exceto quando o indicador for diferente)
2021

∆R$ 2021 ∆% 2021
- 2020
- 2020

2018

2019

RECEITAS

741.564

787.287

893.239 1.047.030 153.791

17, 2%

Prestação de serviços hospitalares

232.738

260.720

293.799

362.012

68.213

23, 2%

Contraprestações líquidas
e prêmios retidos

455.994

512.127

524.618

591.514

66.896

12, 8%

Outras receitas

60.429

53.425

77.602

103.906

26.305

33, 9%

-7.597

-38.986

-3.095

-10.402

-7.307

236, 1%

Provisão p/ Perdas s/ Créditos
- Rever./Constituição
(-) Insumos e serviços
adquiridos de terceiros

2020

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em milhares de R$, exceto quando o indicado diferente)

-543.943 -553.201 -567.542 -728.364 -160.822

28, 3%

Materiais consumidos

-103.827

-37.427

-60.105

-83.164

-23.059

38, 4%

Serviços de terceiros

-53.414

-52.527

-65.835

-90.030

-24.195

36, 8%

Eventos indenizáveis
Provisão de eventos
ocorridos e não avisados
Provisão de perda por redução ao
valor recuperado de ativos
Provisão de ajuste para
itens obsoletos

-371.599 -428.732 -414.950 -522.894 -107.944

26, 0%

-2.401

-3.029

-1.617

-2.448

-831

51, 4%

0

-9.294

2.514

6.724

4.210

167, 5%

0

-513

-212

-46

166

-78, 2%

Outros custos

-12.702

-21.678

-27.337

-36.506

-9.169

33, 5%

(=) Valor adicionado bruto

197.621

234.086

325.697

318.666

-7.031

-2, 2%

(-) Depreciações e amortização

-21.713

-29.684

-30.967

-36.413

-5.446

17, 6%

175.908

204.402

294.414

282.252

-12.162

-4, 1%

13.424

19.878

14.331

24.939

10.608

74, 0%

Receitas financeiras

13.391

19.789

14.238

23.290

9.052

63, 6%

Outras receitas não operacionais

32

89

93

1.648

1.555

1672, 5%

224.280

308.745

307.191

-1.554

-0, 5%

189.332

224.280

308.745

307.191

-1.554

-0, 5%

-188.188

-220.177

-237.748

-272.234

-34.486

14, 5%

Despesas financeiras

-2.596

-5.497

-2.309

-7.311

-5.002

216, 6%

Aluguéis pagos

-3.902

-3.734

-4.902

-6.751

-1.849

37, 7%

Superávit do exercício

50.541

-5.128

63.786

20.894

-42.892

-67, 2%

(=) Adicional líquido produzido
pela Instituição
(+) Valor adicionado recebido
em transferência

Total do Valor adicionado a distribuir 189.332
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR
ADICIONADO
Remuneração do trabalho
(pessoal e encargos)
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ASPECTO

2018

2019

2020

2021

∆ % 2021
(-) 2020

Total do ativo circulante

406.812

393.336

455.096

400.779

15, 7%

Imobilizado

217.386

215.239

350.220

390.920

62, 7%

Intangível

11.334

10.191

14.551

12.320

42, 8%

Outros ativos não circulantes

28.101

65.243

70.289

104.689

7, 7%

Total do ativo não circulante

256.821

290.673

435.061

507.929

49, 7%

Total do ativo

663.633

684.009

890.156

908.708

30, 1%

Passivo circulante

104.589

121.044

144.859

165.515

19, 7%

Passivo não circulante

24.102

33.151

151.697

128.699

357, 6%

Patrimônio líquido

534.942

529.814

593.600

614.495

12, 0%

Total de passivo e do
patrimônio social

663.633

684.009

890.156

908.708

30, 1%
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EVOLUÇÃO DA RECEITA (Valores em milhares de R$, exceto quando indicado diferente)
2018

2019

2020

2021

ATIVIDADE
R$

%

Saúde Suplementar
Médica

439.198

58, 6%

Saúde Suplementar
Odontológica

18.468

2, 5%

2, 3%

Assistência MédicoHospitalar

255.130

Segurança e Medicina
Ocupacional

36.365

TOTAL

R$

%

R$

%

R$

%

56, 6%

573.205

54, 2%

19.489

2, 2%

20.643

2, 0%

34, 1% 268.035 32, 4%

317.229

35, 4%

403.647

38, 2%

4, 9%

52.367

5, 8%

60.463

5, 7%

495.183 59, 9% 507.249

18.957

44.097

5, 3%

749.161 100, 0% 826.272 100, 0% 896.334 100, 0% 1.057.959 100, 0%

COMPROMISSOS FINANCEIROS ADOTADOS (em mil R$)
ASPECTO

CÁLCULO

LIMITE

2018

2019

2020

2021

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

Caixa e aplicações/
Receita Líquida

≥ 25%

39, 3%

38, 9%

38, 6%

29, 0%

Endividamento: a
dívida líquida não pode
superar 2 vezes o valor
da Geração Operacional
de Caixa (Ebitda)

Dívida Líquida/Ebitda

≤2

0, 0

0, 0

1, 1

2, 8

Alavancagem: a
participação máxima de
recursos de terceiros
está limitada a 30%
do ativo total

Endividamento
Oneroso/Ativo Total

≤ 30%

0, 0%

0, 0%

10, 2%

10, 0%

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

Investimentos
realizados/Ebitda

≤ 70%

55, 4%

190, 4%

209, 1%

209, 9%

80

81

CAPÍTULO
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Desempenho
das Unidades

Relatório de Sustentabilidade 2021

Unidade I

449 médicos

Unidade II

50 especialidades médicas

Unidade de Oncologia

18 serviços de alta
complexidade

Unidade de Medicina
Diagnóstica

Central de Entrega
de Resultados

Centro de Terapia
Renal Substitutiva

548 leitos

Referência para 800
mil habitantes de 35
municípios do leste mineiro

5º em números
de internações
pelo SUS, em
Minas Gerais

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

fsfx.com.br/hospital-marcio-cunha
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Incansável na busca pela
excelência da assistência
Primeiro hospital do Brasil
a receber a certificação em
nível máximo - Acreditação
com Excelência - pela
Instituição Nacional de
Acreditação (ONA) , em
2006, o Hospital Márcio
Cunha (HMC) permanece,
ao longo de 56 anos
de atuação, em rota
ascendente, na qual a
evolução ininterrupta
dos seus processos e os
investimentos robustos
em toda a sua estrutura o
impulsionam a patamares
cada vez mais elevados
no tocante à assistência à
saúde.
A validação de que
a primeira unidade
hospitalar gerida pela
Fundação São Francisco
Xavier ostenta posição
de destaque em seu
segmento não está apenas
na avaliação dos seus
indicadores assistenciais,
de produtividade e
eficiência incontestáveis,
mas também nos títulos
obtidos no decorrer
dessa trajetória. Desde
2015, o HMC integra
o seleto grupo de
hospitais a obter a
86

Destaques de 2021
RECONHECIMENTO

A recertificação EMRAM HIMSS
- Estágio 7 consolida a unidade
hospitalar como referência em
implementação tecnológica na
assistência à saúde
e como hospital paperless.

Recertificação EMRAM HIMSS - Estágio 7

certificação internacional
da Det Norske
Veritas International
Accreditation Standard
(DIAS/NIAHO) e, em 2019,
tornou-se o primeiro
hospital do Brasil a
conquistar o Prêmio
HIMSS Elsevier Digital
Healthcare Awards, que
assegura a excelência
ao uso de informações e

tecnologia para melhorar
a qualidade da saúde, o
cuidado e a segurança
do paciente. A busca
incansável da gestão por
uma atuação de excelência
pode ser comprovada por
essas e outras conquistas
relatadas ao longo das
próximas páginas deste
Relatório.

Ao demonstrar, novamente, as políticas
e as práticas que integram os recursos
tecnológicos e a segurança das
informações assistenciais e de gestão, o
Hospital Márcio Cunha foi recertificado na
norma EMRAM HIMSS - Estágio 7. Entre
os processos auditados, foi validada
a utilização contínua do Prontuário
Eletrônico (PEP), que integra e compartilha
informações clínicas, dispõe de relatórios e
indicadores clínico-assistenciais e permite
a tomada de decisão mais assertiva e
ágil; a garantia da adoção de medidas
voltadas à segurança da informação,
incluindo planos de contingências para
continuidade de negócios em caso de
indisponibilidade de sistemas; a adoção
de práticas para identificação segura
de pacientes, medicamentos, amostras,

entre outras informações, por meio
de checagem beira leito, utilizando
dispositivo eletrônico (PDA); a utilização
dos sistemas de apoio à decisão clínica
como ferramenta para melhoria das
práticas assistenciais e monitoramento
de protocolos clínicos. A auditoria
certificou que a manutenção das boas
práticas implantadas nos ciclos anteriores,
alinhadas às ações implementadas nos
últimos anos, que levaram a revisões de
processos, trouxeram resultados positivos
(assistenciais e financeiros), monitorados
por meio de análise de dados obtidos
no PEP. A recertificação consolida a
unidade hospitalar como referência em
implementação tecnológica na assistência
à saúde e como hospital paperless.
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Entre os melhores do Brasil
Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Márcio Cunha
esteve entre os melhores hospitais do país, segundo a
revista americana Newsweek. A pesquisa desenvolvida em
parceria com a Statista Inc, empresa global do segmento,
posicionou o HMC entre os melhores hospitais de Minas
Gerais e em 21º lugar, em todo o país.

Angels

Gestão de excelência

Em 2021, o HMC recebeu o Selo Internacional Angels, comprovando que a unidade realiza
tratamento adequado e de excelência aos pacientes acometidos por acidente vascular
cerebral (AVC), e está alinhado às recomendações internacionais. O reconhecimento devese ao notório e contínuo trabalho das equipes, somado aos investimentos efetuados pela
Instituição, para qualificar a prestação de tais cuidados, mantendo o fluxo adequado e os
indicadores assistenciais acima da média, equiparados aos hospitais de excelência em todo
o mundo.

Nesse último ciclo, o Hospital Márcio Cunha passou por auditoria externa para a
manutenção da certificação da Organização Nacional de Acreditação – ONA em nível
3, de excelência em gestão. Mais uma vez, a avaliação da Det Norske Veritas (DNV/GL)
confirmou que a unidade mantém o mais elevado nível de gestão em serviços hospitalares. A
recertificação comprova que o HMC, além de atender aos critérios de segurança do paciente
em todas as áreas e atividades, incluindo aspectos estruturais e assistenciais, apresenta a
gestão de excelência e promove a busca pela melhoria contínua de seus processos por meio
de práticas inovadoras e proativas, disseminadas em toda a organização.

DIAS-DNV International Healthcare Accreditation Standard
Em mais um ano de conquistas e reconhecimento, o Hospital Márcio Cunha mantevese entre os poucos hospitais brasileiros certificados pela DIAS-DNV International
Healthcare Accreditation Standard, norma internacional europeia, reconhecida nos
Estados Unidos como National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations
(NIAHO). Desenvolvida a partir de padrões internacionais de gestão, de segurança
assistencial e de infraestrutura, alinhados à legislação local, a norma exigiu da Instituição
investimento, capacitação e preparo das equipes para que seus requisitos fossem
colocados em prática. Foram avaliados os processos de gestão, a qualidade e a segurança
assistencial e a estrutura física em todas as unidades do HMC, com foco na gestão de
riscos e na melhoria contínua. Quanto ao ambiente físico, avaliou-se a gestão de produtos
perigosos, os controles de acessos e de equipamentos, os sistemas de proteção à vida, que
incluem planos de contingência e simulados para a gestão de crises e outros itens, como
acessibilidade e sinalização.
88

O Selo Angels atesta que a unidade realiza tratamento de excelência em pacientes acometidos por AVC.
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Top Performance

INOVAÇÃO E INEDITISMO NO HMC

Em mais um ano de vigorosa atividade, principalmente em função da pandemia de covid-19,
as Unidades de Terapia Intensiva do HMC receberam a certificação Top Performer,
concedida pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva
Brasileira (AMIB), atestando a eficiência das UTI adulto nos atendimentos de alta gravidade
e complexidade.

Transplante de córnea

Uma década de gestão

O HMC realizou, em 2021, o seu primeiro transplante de córnea. O procedimento, eficiente
para tratar o ceratocone em estágio avançado, marcou novo capítulo para a população
do Vale do Aço, até então sem oferta desse recurso na região. Ao implementar mais
um procedimento cirúrgico alinhado às necessidades da população, a FSFX atesta o seu
compromisso em investir em tecnologia e expertise para avançar na assistência aos
pacientes.

Referência em tratamento oncológico para cerca de 1, 3 milhão de habitantes de 67
municípios do leste mineiro, em 2021, a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha
completou 10 anos sob gestão da Fundação São Francisco Xavier. Nesse período, a unidade
recebeu investimentos robustos, garantindo a evolução na assistência aos pacientes com as
melhores práticas ao cuidado humanizado.

São mais de 850 mil procedimentos entre sessões de
radioterapia, quimioterapia, exames de medicina nuclear
e consultas. Cerca de 80% dos atendimentos são
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Exame menos invasivo
A partir de 2021, o HMC, por meio do
protocolo do Serviço de Transplante Renal,
implementou o exame da angiorressonância
magnética renal, para avaliar as condições
renais do potencial doador. Para confirmar
ou descartar alterações relacionadas
à circulação nos rins, o exame estuda
artérias de forma não invasiva, por
meio da emissão de ondas magnéticas. O
procedimento segue normas internacionais
e confere mais tranquilidade e segurança
ao candidato à doação.
90

Ações em sinergia com as
diretrizes de incorporação
de tecnologia, para
melhorar a experiência do
cliente em todas as áreas
de atuação da FSFX.
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Alta no mesmo dia
Em 2021, a equipe do Centro Cirúrgico vivenciou um dia histórico com a realização da
cirurgia de tireoidectomia, seguindo uma linha especial de cuidados com base no protocolo
Enhanced Recovery After Surgery - ERAS. O procedimento, até então inédito na unidade,
proporciona a alta hospitalar no mesmo dia.

Incorporação tecnológica e
novas técnicas promovem a
evolução na assistência à saúde.

A FSFX investe em iniciativas humanizadas que melhoram a experiência do paciente.

Sem dor durante a injeção
Por meio do programa de inovação InovaAí, o HMC implantou dispositivo que propõe
amenizar ou eliminar a sensação de dor no momento da aplicação de agulhas. O
instrumento é produzido com polietileno, é isento de látex e tem micropontas
estrategicamente distribuídas, que, ao ser pressionadas na pele, no local de
administração de medicações por via subcutânea e intramuscular, sensibilizam os nervos
locais, reduzem ou eliminam a sensação de dor. A iniciativa é mais uma ação humanizada
adotada pela unidade da FSFX.

Acompanhamento em tempo real

Sem cortes

Com o intuito de elevar a satisfação dos pacientes e dos acompanhantes do centro cirúrgico,
o Hospital Márcio Cunha implantou nova plataforma digital, para disponibilizar informações
atualizadas sobre os pacientes em procedimento, no bloco cirúrgico das unidades I e II. O
projeto trouxe mais tranquilidade aos familiares e aos amigos, que passaram a acompanhar,
em tempo real, a evolução do paciente em cirurgia, de qualquer lugar.

Mais um procedimento inédito foi realizado no HMC, em 2021. A tireoidectoma transoral
endoscópica por acesso vestibular (TOETVA) é uma técnica cirúrgica para o tratamento de
doenças na tireoide. Ao contrário de outras técnicas invasivas, a TOETVA não necessita de
corte na região cervical e não ocasiona cicatriz. Além de causar menos dor e desconforto
após a operação, o método contém grande vantagem estética.
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Minimamente invasiva
A equipe de ortopedia do Hospital Márcio
Cunha realizou, pela primeira vez, uma
cirurgia de reparo de lesão do manguito
(principal musculatura do ombro), por
artroscopia, por vídeo. A intervenção
consiste na inserção de um enxerto do
tecido muscular da coxa na região do
ombro, usando apenas o artroscópio,
um tipo de endoscópio que é inserido na
articulação, através de pequena incisão.
Em Minas Gerais, até então, a cirurgia
tinha sido realizada somente em Belo
Horizonte. A metodologia é revolucionária,
ao propor novo tratamento para esse tipo
de lesão.

Fundação São Francisco Xavier

Procedimento inédito para
sangramentos abdominais
O Hospital Márcio Cunha adotou a
moderna técnica de tratamento de varizes
esofágicas e gástricas: a embolização
percutânea através da hemodinâmica. O
tratamento, pioneiro no leste de Minas
Gerais, é indicado a pacientes com doença
hepática crônica, associada à hipertensão
da veia porta. O método faz a embolização
de varizes gástricas ou esofágicas pelo
aparelho de hemodinâmica, em radiologia
intervencionista. É comprovadamente
seguro, eficaz, indolor sem cortes e, na
maioria das vezes, é realizado com
anestesia local.

Implante de válvula aórtica
Inédito no Hospital Márcio Cunha, o implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) é
indicado a pacientes com idade avançada (acima de 65 anos) que apresentem comorbidades
associadas, contraindicação ou risco elevado para o tratamento cirúrgico convencional.
Nesse grupo, a abordagem por cateter tem elevada chance de sucesso. O procedimento é
minimamente invasivo e permite a correção com redução no diâmetro da válvula aórtica.
A nova válvula possibilita restabelecer volumes normais de passagem do fluxo de sangue
do ventrículo esquerdo para a aorta, normalizando o fornecimento de oxigênio para os
diferentes órgãos do corpo humano.

EVOLUÇÃO NOS SETORES
Laboratório
Em 2020, o setor de Biologia Molecular do Laboratório HMC manteve-se focado
na realização de exames RT-PCR para a covid-19, atendendo, a princípio,
apenas a pacientes internados no Hospital Márcio Cunha. A partir
de então, ampliou, significativamente, a capacidade produtiva e a
agilidade na liberação dos laudos e absorveu, logo no início de
2021, toda a demanda de pacientes internados (particulares,
conveniados e usuários do SUS) e ambulatoriais da região do
Vale do Aço e suas imediações.

Redução no tempo de
liberação de laudos de
RT-PCR para covid-19
de 5, 5 dias, em
média, para 1 dia.

O impacto da assistência à saúde, em meio à pandemia,
foi bastante positivo. Os dados apresentados no
Congresso Anual de Hospital Particulares – CONAHP
2021 destacaram que o tempo gasto para a liberação
de laudos de RT-PCR para covid-19 foi reduzido da média
de 5, 5 dias para apenas 1 dia, o que, por sua vez, impactou
o tempo de hospitalização desses pacientes, caindo da média
de 14, 5 para 6 dias. O projeto de expansão permanece, e, além do
atendimento aos casos de covid-19, em breve, haverá a implantação de
novos testes moleculares ao portfólio de exames ofertados pelo setor.
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Pronto-Socorro
Em mais um ciclo de atividades com
interferência direta e consequências
indiretas da pandemia de covid-19, o
Pronto-Socorro do HMC implementou e
manteve uma série de medidas alinhadas
ao plano de contingência da FSFX, para
garantir a assistência aos pacientes com
a segurança e a qualidade inerentes ao
setor. Indicadores de grande relevância
assistencial, como o índice de retorno
às urgências nas primeiras 24 horas
e o tempo médio de transferência de
pacientes internados ao leito, alcançaram
resultados melhores em relação ao ciclo
anterior.

A redução no tempo de liberação dos laudos de RT-PCR para
covid-19 impactou o tempo de hospitalização dos pacientes,
que foi reduzido de 14, 5, em média, para 6 dias.
96

O tempo médio de
transferência de pacientes
internados ao leito, que
traduz a qualidade e a
segurança assistencial,
já que reduz o tempo de
permanência do paciente
no Pronto-Socorro,
alcançou 65, 75 minutos.

O painel de chamada da triagem foi
implantado para atender às necessidades
de pessoas com deficiência auditiva, além
de chamar a atenção dos clientes para
seu próprio atendimento.
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PRONTO-SOCORRO EM NÚMEROS
ATENDIMENTOS

2019

2020

2021

Traumatologia

13.113

11.684

12.405

Urgência clínica

78.684

74.701

82.706

Urgência infantil

44.465

17.742

26.856

Ortopedia

17.585

13.293

15.226

Medicação externa

4.792

3.828

4.296

134

181

1.829

158.773

121.429

141.489

Oftalmologia
TOTAL

AVANÇOS EM 2021
O painel de chamada da triagem foi implantado, com o objetivo de incluir as pessoas com deficiência
auditiva, além de envolver os clientes em seu próprio atendimento.

O Hospital Márcio Cunha conquistou o Prêmio Excelência da Saúde 2021 concedido pela revista
Healthcare Management. A certificação reconhece hospitais, operadoras de saúde e grupos
empresariais que mais se destacaram no período. O HMC firmou-se entre as instituições que
alcançaram alta performance em gestão e sobressaíram em tecnologia.

A integração do SPOT da Classificação de Risco permite que os sinais vitais aferidos sejam,
automaticamente, inseridos no prontuário, por meio da rastreabilidade da pulseira de identificação
do paciente.
A aquisição de SPOT Móvel, disponibilizado nas salas de atendimento, agrega segurança e qualidade
assistencial.
Foram criados sete novos pontos de atendimento com otimização dos recursos de tecnologia
alocados em outros setores.
Houve a ampliação dos pontos de atendimento médico e a contratação de novos profissionais.
A escala médica dinâmica, com ampliação e retração de acordo com a demanda, aprimorou os
recursos financeiros institucionais.

A infraestrutura dinâmica, com alterações da estrutura fixa, acompanhou a demanda de pacientes.

Houve a criação de três novos consultórios.
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Unidade de Cuidados Especiais – UTI Adulto e Neonatal
Em 2021, ainda sob forte demanda causada pela pandemia de covid-19 e suas variações no
volume de casos, a unidade foi impulsionada a rever processos, implementar estratégias,
alterar estrutura física, absorver novos profissionais e custos adicionais com materiais e
medicamentos. O objetivo central foi garantir a qualidade assistencial a partir de rigoroso
gerenciamento na distribuição de vagas, para atender aos pacientes críticos com indicação
de cuidados intensivos, chegando a 70 leitos para pacientes de covid-19 e outros 40 para
as demais clínicas nas UTI adulto.
Os desafios vivenciados serviram de experiência para a construção de valores e referência
na qualidade do trabalho. Observou-se a necessidade de criação e implantação de
ferramentas de gestão de qualidade assistenciais que auxiliassem a tomada de decisões
e o acompanhamento rigoroso dos procedimentos, com o intuito de reduzir do tempo de
utilização de dispositivos e o risco de infecção. Essas melhorias deram-se após a criação do
painel de dispositivos invasivos e a implantação no prontuário eletrônico de checklists de
traqueostomia e de prevenção de infecção de dispositivos intravasculares e do check vascular.
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A criação de times dentro da unidade de terapia intensiva adulto, com cinco blocos
compostos por profissionais de referência, propiciou o planejamento multidisciplinar
padronizado para cada diagnóstico. Assim, foi possível buscar métodos de avaliação de
efetividade de cada protocolo e levantar novas tecnologias, como cardiointensivismo,
pneumointensivismo, neurointensivismo, infecção e cuidados em terminalidade e final
de vida.
O Epimed Monitor, sistema líder para gestão e análise de indicadores, utilizado pelos
principais hospitais da América Latina e da Europa, mostrou-se relevante no desempenho
das unidades de terapia intensiva. A inserção diária de informações no sistema permite
conhecer melhor o perfil do paciente, traçar estratégias, identificar a qualidade da
assistência prestada, realizar análise de dados e indicadores em comparação a outras
instituições.
Em 2021, as unidades de terapia intensiva receberam o certificado de reconhecimento
pelas medidas implementadas de enfrentamento à pandemia de covid-19. A conquista
confirma a eficiência do trabalho desenvolvido, diariamente, pela equipe multidisciplinar
das unidades, além de refletir o empenho dos colaboradores com a qualidade e o
compromisso no atendimento ao paciente da UTI do Hospital Márcio Cunha.

Fundação São Francisco Xavier

Cursos e congressos
‣

Terceira colocação na sessão de pôster do Congresso Nacional de Hospitais
Privados – CONAHP 2021, com o trabalho científico "Avaliação da eficácia do
protocolo de dor aguda na Unidade de Terapia Intensiva Adulto".

‣

Participação no 76º Congresso Brasileiro de Cardiologia – Digital, pelo médico
Sérgio Torres Saito.

‣

Participação de supervisoras e médicos das UTI no curso "UTI: alta
performance", ministrado pela AMIB.

A criação do procedimento Hipotermia Terapêutica Neonatal (SQ3900Q8PR4220) proporciona
comprovada redução da taxa de mortalidade da síndrome isquêmica no recém-nascido com
encefalopatia hipóxico-isquêmica moderada a grave e melhora o prognóstico neurológico dos
pacientes submetidos aos procedimentos.
A criação do procedimento Alta Segura (Baby Safety) (SQ3900Q8PR4223) proporciona
orientações e treinamentos aos familiares na assistência aos recém-nascidos e maior segurança
nos cuidados diários, após a alta hospitalar. O procedimento amplia a satisfação do cliente e pode
contribuir para a redução da taxa de reinternação do bebê.
O Plano de Contingência Covid-19 na unidade intermediária pediátrica, com orientações e
procedimentos para garantir a tomada de decisões efetivas e seguras pelas equipes, reduz a
exposição de pacientes e colaboradores e permite a manutenção das atividades essenciais no
momento de crise.
A aquisição de câmara fria (120 l), para armazenamento de leite materno, confere maior
qualidade, segurança e agilidade ao processo e melhor controle da temperatura de armazenamento
(entre 2°C e 8°C) com acesso restrito à enfermagem.
A aquisição de bebedouro na sala de amamentação facilita o acesso e a ingestão de água pelas
mães e proporciona mais satisfação ao cliente.
A ambientação da unidade neonatal, com a instalação de adesivos temáticos nos corredores,
promove um ambiente mais lúdico e “alegre” e maior conforto para as crianças internadas, o que
pode resultar na redução do período de internação.
A implantação do Termo de Triagem Autoavaliativa de Risco de Transmissão e Exposição à
Covid-19 viabiliza a detecção precoce dos acompanhantes, possivelmente, expostos ao contágio
pelo coronavírus e resulta na segurança dos pacientes e dos colaboradores.

Protocolos de segurança sanitária seguidos à risca culminaram na certificação
de reconhecimento ao enfrentamento à pandemia pela UTI.
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A coleta domiciliar de colostro de mãe com a covid-19 previne taxas de infecção neonatal, de
enterocolite necrosante e propicia dieta enteral plena o mais precoce possível. A iniciativa reforça
o vínculo entre mãe e filho, promove a satisfação do cliente e contribui para a redução do tempo de
internação e do uso de antibióticos.
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CIRURGIAS HMC I E II

Equipes do centro cirúrgico retomaram as atividades eletivas no setor, após o pico pandêmico.

Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico
e Central de Materiais de Esterilização (CME)
Em 2021, a pandemia impôs às unidades hospitalares e aos seus setores situações
desafiadoras que oscilaram ao longo do ano. Ainda no primeiro semestre, com o
cancelamento das cirurgias eletivas e o aumento no número de casos de covid-19, o
centro cirúrgico cedeu espaço para tornar-se suporte da UTI geral por intermédio de uma
adaptação complexa. No segundo semestre, houve a retomada das cirurgias eletivas e a
estruturação das atividades de programação e produção cirúrgica tanto no centro cirúrgico
como na unidade de cirurgia ambulatorial do HMC.
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2019

2020

2021

Janeiro

1.533

1.579

1.024

Fevereiro

1.469

1.354

1.070

Março

1.436

1.105

832

Abril

1.421

790

595

Maio

1.654

1.071

1.299

Junho

1.638

720

1.397

Julho

1.815

794

1.421

Agosto

1.588

934

1.482

Setembro

1.540

1.245

1.419

Outubro

1.753

1.413

1.309

Novembro

1.598

1.259

1.370

Dezembro

1.449

840

1.530

TOTAL

18.894

13.104

14.748

Cirurgias - Unidade I

13.996

9.351

10.154

Cirurgias - Unidade II

4.898

3.753

4.594

A pandemia de covid-19 impactou, diretamente, os indicadores de
produtividade do HMC, principalmente, em função da suspensão
dos procedimentos eletivos. No entanto, percebe-se a retomada
da produtividade no segundo semestre de 2021.
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Embora em contexto adverso e oscilante, as unidades seguiram com a implementação de
projetos relevantes para a melhoria da assistência prestada.

O centro
obstétrico do
Hospital Márcio
Cunha ocupa o
quarto lugar em
número de partos
realizados em
Minas Gerais.

PROJETO

Ranking cirúrgico
para procedimentos
pelo SUS e por
convênios

Protocolo Enhanced
Recovery after
Surgery - ERAS

O centro obstétrico manteve a alta em atendimentos e partos, ocupando o ranking de
maternidade de alta complexidade e de volume de atendimentos em Minas Gerais, sem
registro de desfecho desfavorável decorrente da covid-19 em gestantes.

ATENDIMENTOS NO CENTRO OBSTÉTRICO
2019

2020

2021

15.057

15.532

17.925

Novos
procedimentos
cirúrgicos nas
unidades do HMC

PARTOS EM 2021

Parto normal pelo SUS
Parto normal por convênios
Parto cesárea pelo SUS

2019

2020

2021

2.327

2.395

2.349

495

571

585

1.773

1.555

1.542

Parto cesárea por convênios

1.314

1.208

1.257

Taxa de parto normal pelo SUS

5.641

6.058

6.023

Taxa de parto normal por convênios

2.732

3.212

3.170

Taxa de parto cesárea pelo SUS

4.359

3.942

3.977

Taxa de parto cesárea por convênios

7.268

6.788

6.830
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Aplicativo de
notícias para
acompanhantes nas
unidades do centro
cirúrgico do HMC

UNIDADE

IMPACTO

STATUS

Centro
Cirúrgico

Consolidação da ferramenta de avaliação
das receitas e dos custos relacionados
aos atendimentos cirúrgicos pelo SUS.
Possibilidade de planejar e priorizar
cirurgias por rentabilidade e ajustar
eventuais desvios que gerem prejuízo.

Executado.
É necessária
a atualização
periódica
dos dados
do ranking.

Centro
Cirúrgico

Protocolo multidisciplinar com o objetivo
de desenvolver medidas perioperatórias,
para melhorar a recuperação do paciente
e diminuir o tempo de internação e as
complicações pós-operatórias. Este
projeto inovador totalizou 268
procedimentos, evitou 268 internações,
abriu disponibilidade de leitos e
melhorou a satisfação dos clientes.

Executado

Centro
Cirúrgico

Projeto inovador, com patente pertencente
ao HMC (Inovaí). O aplicativo fornece, em
tempo real, a movimentação dos pacientes
no atendimento cirúrgico, com resultado
relevante na satisfação do cliente.

Executado

Centro
Cirúrgico

Primeira cirurgia de transplante de córnea
no Vale do Aço e primeira cirurgia de
tireoidectomia via transoral (TOETVA),
valorizando a marca, a satisfação
e o posicionamento pioneiro.

Executado

Identificam-se
os principais
gargalos
assistenciais
e operacionais
com ações
robustas
para 2022.

Programa Saúde
Baseado em
Valor, com ações
direcionadas
para a otimização
dos processos

Centro
Obstétrico

Dedicado a revisitar os indicadores, com
prioridade aos processos de maior relevância
e alcance assistencial e financeiro, além de
ações estratégicas para combater as causas
relacionadas aos desvios dos processos.

Reformulação
da urgência
obstétrica do HMC

Centro
Obstétrico

Foco em ampliar o acesso do
paciente conveniado, para melhorar
a experiencia do cliente e torná-la
mais atrativa a novos clientes.

Projeto em
análise

CME

Troca das esterilizadoras a vapor
por modalidades sem consumo de
água, alcançando economia de 80
mil litros de água por mês.

Executado

Sustentabilidade
da CME

105

Relatório de Sustentabilidade 2021

Fundação São Francisco Xavier

Internação
‣

Novos leitos: abertura de seis leitos
direcionados a pacientes de hospital
dia.

‣

Enfermeiras hospitalistas:
projeto desenvolvido com grupo de
enfermeiras para atuação nas áreas
assistenciais, no intuito de melhorar a
eficiência operacional dos leitos.

‣

Retorno dos médicos hospitalistas.

‣

Aquisição de equipamentos:
bilirrubinômetro, aparelho de PA,
cadeiras administrativas, para as áreas
assistenciais.

‣

Estrutura física: reforma
de ambientes internos, como
apartamentos e corredores, e
substituição das cadeiras para
descanso do espaço de convivência na
Unidade II.

‣

Painel da internação: para análise
de riscos assistenciais. Possibilita à
equipe atuar preventivamente, diante
dos alertas em telas.

‣

Protocolo de hipoglicemia em
recém-nascidos: desenvolvimento do
protocolo para aumentar a segurança
de recém-nascidos internados
e direcionar a equipe com ações
preventivas.
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‣

‣

‣

‣

‣

‣

Protocolo de broncoaspiração:
revisão do protocolo com alterações
importantes e inclusão de ações
para diminuir o risco e aumentar a
segurança assistencial.

‣

Demandas de TI: formação de grupo
da área assistencial com a equipe
de TI para a melhoria de processos
automatizados.

‣

Hora do álcool: o objetivo é assegurar
a corresponsabilidade de todos com as
boas práticas que fortaleçam a cultura
da redução de eventos infecciosos no
âmbito hospitalar.

‣

Placa “zero infecção":
reconhecimento e homenagem aos
setores que permaneceram, por um
ano, sem ocorrência de infecção,
cumpriram, com rigor, os protocolos
de prevenção à infecção hospitalar,
zelaram pela segurança do paciente e
da assistência.

Revisão do protocolo de contenção
química: atualização de medicações
e treinamentos com o objetivo de
fortalecer a segurança assistencial.

Política de cuidados paliativos:
implantação do procedimento e do
fluxo norteados pela política da
Instituição para atuação da equipe em
atendimento a pacientes elegíveis a
cuidados paliativos oncológicos e não
oncológicos.

Pews: capacitação da equipe
para aplicar a escala de análise de
deterioração clínica de pacientes
pediátricos, no intuito de promover
a segurança e agir precocemente, em
determinados eventos.

‣

“Hora segura”: momento específico
de inspeção de segurança, com o
objetivo de detectar e corrigir desvios
e gerar compromisso por meio de
liderança visível e comportamento
seguro. Os detalhes desta iniciativa
estão descritos no capítulo 6.
Diversidade, deste relatório.

‣

Painel de gratidão: visibilidade aos
elogios dos clientes aos colaboradores
que atuam diretamente no setor,
proporcionando reconhecimento e
satisfação.

‣

Capacitação da equipe: diversas
capacitações da equipe assistencial,
como treinamentos específicos sobre
hemorragia após o parto e cuidados
com pacientes após o transplante renal.

‣

Cartilhas: desenvolvimento de
cartilhas com orientações a clientes
e novos colaboradores sobre temas,
como alta segura dos pacientes
pediátricos e dos recém-nascidos.

‣

Reuniões semanais: encontros das
equipes com foco na atenção ao idoso
frágil.

‣

Treinamentos externos: voltados
para a capacitação da equipe: ALSO,
ACLS e PALS.

‣

Reuniões estratégicas: com
interfaces da equipe de apoio para
melhoria de processos internos.

Safety Huddle: reuniões breves e
diárias com a equipe multidisciplinar,
que possibilitam o gerenciamento da
qualidade dos serviços prestados e da
segurança do paciente, identificando
possíveis falhas antes mesmo que
aconteçam.
Participação em congressos:
desenvolvimento de trabalhos
e apresentação em congressos,
totalizando 10 participações.

A iniciativa "Hora
segura" envolve a
liderança e promove
as inspeções de
segurança nos
setores do HMC.
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Ambulatório

Outros avanços:

Como em outros setores
da unidade, em decorrência
da pandemia de covid-19,
no primeiro trimestre,
o ambulatório executou
o plano de contingência
da FSFX e suspendeu,
temporariamente, os
atendimentos eletivos. A
estratégia possibilitou o
apoio ao Pronto-Socorro
e a melhor condução do
fluxo de atendimento com
minimização do ciclo de
contaminação, mediante
a redução do número de
pessoas nas dependências
do hospital.

Implementada nova plataforma de agendamentos on-line (AOL) na FSFX on-line,
permitindo aos clientes maior autonomia na realização dos agendamentos de consultas
e exames.

Ação conjunta com equipe de psicólogos da medicina do trabalho para a realização de
atividades em grupo, promovendo o bem-estar físico e mental dos colaboradores diante
das adversidades potencializadas pela pandemia.

Adequação da sala de espera das consultas ginecológicas e pediátricas, ressignificando
o espaço.

Substituição dos computadores das estações de trabalho por novas máquinas,
minimizando atrasos e insatisfação em decorrência de falhas estruturais.

Adequação ao sistema Tasy para preenchimento obrigatório de CID nos atendimentos
pelo corpo clínico, melhorando a análise do perfil assistencial e permitindo acompanhar
as doenças de maior prevalência.
2019

2020

2021

CONSULTAS AMBULATORIAIS

321.889

221.093

284.894

CONSULTAS AMBULATORIAIS - CONSULTÓRIOS I

204.297

131.503

179.475

CONSULTAS AMBULATORIAIS - CONSULTÓRIOS II

68.675

46.551

54.526

CONSULTAS AMBULATORIAIS - CEL. FABRICIANO

1.630

708

1.803

605

1.148

3.595

CONSULTAS AMBULATORIAIS - ORTOPEDIA

19.156

17.581

19.024

CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS - UNIDADE I

22.685

17.767

20.675

CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS - UNIDADE II

4.841

5.835

5.796

REVISÕES AMBULATORIAIS

65.411

34.992

46.180

REVISÕES - CONSULTÓRIOS I

43.791

22.626

29.986

REVISÕES - CONSULTÓRIOS II

15.592

8.006

9.559

REVISÕES - CONSULTÓRIOS EM CEL. FABRICIANO

437

150

173

REVISÕES - CONSULTÓRIOS EM TIMÓTEO

49

172

584

REVISÕES - OFTALMOLÓGICAS NA UNIDADE I

4.522

3.103

4.891

REVISÕES - OFTALMOLÓGICAS NA UNIDADE II

1.020

935

987

CONSULTAS AMBULATORIAIS - TIMÓTEO
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Aquisição de licença de aplicativo de WhatsApp para uso na comunicação dos
cancelamentos das consultas eletivas, garantindo maior efetividade da informação e
das notas da FSFX com compartilhamento em massa.

Apoio às ações de navegação do paciente oncológico, permitindo maior agilidade no
diagnóstico e no tratamento.

Ação realizada com o setor de verbas públicas para a realização de alta em pacientes
da linha de cuidados de alta complexidade, buscando maior assertividade nos
agendamentos dos pacientes do SUS referenciados pela rede pública ao HMC.

Participação no Conselho Consultivo de Clientes, proporcionando evolução dos
processos.

Melhoria do APP da FSFX, incluindo funcionalidades que reduzam o tempo em fila, para
dar entrada em consultas.
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Oncologia

PRINCIPAIS DESTAQUES DA ONCOLOGIA
INOVAÇÕES NOS TRATAMENTOS DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

No ano em que completou
10 anos de incorporação
ao Hospital Márcio Cunha
e passou à gestão da
Fundação São Francisco
Xavier (cf. os destaques
de 2021), a Unidade de
Oncologia, ainda sob
o adverso contexto da
pandemia de covid-19,
manteve-se firme no
propósito de oferecer
assistência aos pacientes
oncológicos, garantindo
atendimento seguro e
humanizado.
Aliada às melhores
práticas de assistência
à saúde, mais uma
vez, a unidade de
oncologia desenvolveu
ações que elevam o
significado da palavra
“cuidado”, disseminando
informações relevantes,
promovendo momentos
de descontração, abrindo
as portas para iniciativas
humanizadas. O projeto “O
que importa para você”,
as visitas virtuais do
Instituto Hahaha, o projeto
Dodói e as diferentes
ações do Outubro Rosa
e do Novembro Azul,
tão significativos para
a unidade e seu público,
estão descritos com mais
detalhes no capítulo
6. Diversidade, deste
relatório.
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Tireoidectomia total em regime ambulatorial
Tireoidectomia total transvestibular sem cicatriz
Videolaringoscópio
PROJETOS FINALISTAS NO INOVAÍ
Cartilha digital para cuidados domiciliares
Injeção sem dor
Teleatendimento de enfermagem

Centro de Terapia Renal Substitutiva
Referência no atendimento para a população do leste mineiro, o Centro de Terapia Renal
Substitutiva do Hospital Márcio Cunha (CTRS) oferece, ao longo de duas décadas,
cuidados especiais ao paciente renal crônico mediante serviços de hemodiálise, diálise
peritoneal contínua e automatizada. O trabalho do CTRS alia qualificação tecno-científica,
incorporação tecnológica, pesquisa, expertise e resultados expressivos e alcança patamar
diferenciado no tocante à atuação em nefrologia e transplante renal. Em 2021, a
Instituição manteve seus indicadores de produtividade e incorporou novos recursos, para
elevar a performance da unidade.

ONCOLOGIA EM NÚMEROS
QUIMIOTERAPIA

RADIOTERAPIA

MEDICINA NUCLEAR

28.061 sessões

20.272 sessões

2.788 exames

Os investimentos em equipamentos e a adoção de novos protocolos proporcionaram a
redução do tempo de avaliação do doador para o transplante renal, a redução do risco
de infecção em cateteres de hemodiálise, o tratamento mais humanizado ao paciente
renal crônico e o melhor entendimento do tratamento proposto. Para os pacientes, essas
iniciativas resultam, também, em redução de custos com transportes, minimizam o tempo
de deslocamento e proporcionam maior bem-estar. Além disso, para a Instituição, há ganhos
no agendamento de exames, na segurança da assistência e na excelência da prestação de
serviços.

Unidade de hemodiálise em Timóteo
2019

2020

2021

SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA

25.996

26.198

27.263

SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA
- PEDIATRIA

909

1.054

798

A inauguração da unidade de hemodiálise no município mineiro de
Timóteo, em 2022, proporcionará nova realidade aos pacientes
daquela região. Confira mais detalhes no capítulo 3. Conhecendo a
Fundação, deste relatório.
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CTRS EM NÚMEROS
DIÁLISE HMC

Hotelaria
2019

2020

2021

Transplantes (doador vivo)

17

6

6

Transplantes (doador falecido)

13

17

6

Transplante renal (cirurgia)

525

548

560

Consultas de doadores

216

208

188

Consultas antes do transplante

611

487

390

1.901

1.935

1.693

190

191

188

2019

2020

2021

132

173

151

Consultas após o transplante
Inscritos no Sistema Nacional de Transplantes (SNT)

Pacientes em diálise peritoneal – CAPD

Em consonância com as diretrizes de evolução contínua em todas as unidades da FSFX, em
2021, o serviço de hotelaria da Fundação São Francisco Xavier recebeu investimentos em
equipamentos e implementação tecnológica. O serviço de processamento de roupas teve
seu parque de equipamentos incrementado com a nova calandra, que realiza a secagem,
juntamente com a passadoria de alta eficiência, duas novas secadoras e duas lavadoras
extratoras.
Os incrementos possibilitaram a ampliação da capacidade produtiva e garantiram o
atendimento à demanda dos hospitais.

O parque de equipamentos foi incrementado com
a nova calandra, duas novas secadoras e duas
lavadoras extratoras.
No serviço de nutrição, houve a substituição das panelas de cozimento a vapor por
equipamentos inteligentes, o iVario Pro, com múltiplas funções, substituindo os
equipamentos de cocção convencionais. Os investimentos proporcionaram redução na
utilização do espaço, agilidade, segurança, mais possibilidades de cardápios, padronização
de receitas e redução de até 40% do consumo de energia. Além dos investimentos em
equipamentos inteligentes, o serviço de nutrição implantou o sistema Tecfood, que
organiza o planejamento de cardápios e possibilita melhor gestão de custos.

Na nutrição, investimentos em equipamentos
inteligentes proporcionaram a redução
do consumo de energia em até 40%.

Nas operações de higienização, houve a inclusão de máquinas lavadoras, mops e acessórios
que possibilitaram melhor performance e sustentabilidade. A iniciativa proporcionou,
com o uso racional de produtos de limpeza, economia de água, maior produtividade dos
operadores, melhor ergonomia, redução do absenteísmo e pisos mais limpos.

A implantação do serviço de governanta impactou,
positivamente, a experiência e a satisfação do cliente e
agilizou o retorno das demandas.
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INDICADORES ASSISTENCIAIS E DE PRODUTIVIDADE
Outras iniciativas
‣

‣

I Semana da Hotelaria - evento voltado à valorização dos colaboradores
mediante palestras sobre temas motivacionais e de qualidade de vida,
distribuição de brindes e interação entre as equipes.
Consultorias - capacitação e melhoria de processos por meio de duas
consultorias externas e estratégicas na implantação de melhores práticas,
novos processos e produtos, além do treinamento técnico de toda a equipe.

HOTELARIA EM NÚMEROS

2019

2020

2021

PRESCRIÇÕES VALIDADAS PELA FARMÁCIA CLÍNICA

325.780

297.740

233.212

INDICADORES ASSISTENCIAIS DO HMC

2019

2020

2021

EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA

2.289.239

2.289.276

2.645.483

EXAMES DE DIAGNÓSTICO E DE MÉTODOS GRÁFICOS

480.186

372.508

430.508

Exames de diagnóstico por imagem no HMC

286.042

233.334

270.123

Exames de métodos gráficos no HMC

107.978

79.627

95.882

Exames de diagnóstico por imagem na UDC

64.200

46.581

46.441

ITENS DE NUTRIÇÃO

2021

Exames de métodos gráficos na UDC

21.966

12.966

18.062

ALMOÇO

501.070

Exames de diagnóstico por imagem no APAS

11.464

9.792

4.145

JANTAR

207.830

Exames de métodos gráficos no APAS

12.908

6.854

1.877

DIETA ESPECIAL

154.855

ATENDIMENTOS NO CENTRO OBSTÉTRICO

15.057

15.532

17.925

LANCHE E OUTROS

966.429

ATENDIMENTOS NO PRONTO-SOCORRO

158.773

121.069

141.498

SESSÕES DE HEMODIÁLISE

65.142

61.486

59.904

LAVANDERIA

2021

Sessões de hemodiálise

64.742

60.837

59.101

KG PROCESSADO

2.111.149

Sessões de hemodiálise no Hospital Municipal

400

649

803

QUIMIOTERAPIA (SESSÕES)

26.905

27.252

28.061

RADIOTERAPIA (SESSÕES)

22.448

24.295

20.272

RADIOTERAPIA (CAMPOS)

151.202

183.205

155.386

RADIOCIRURGIAS

15

5

14

EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR

3.007

2.437

2.788

CONSULTAS DE ONCOLOGIA

33.780

23.644

24.943

CONSULTAS DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

694

594

679

ATENDIMENTOS DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA (INTERNAÇÃO)

338

325

196

CONSULTAS AMBULATORIAIS

321.889

221.093

284.894

PARTOS

5.909

5.729

5.733

TRANSPLANTES RENAIS

30

23

12

INTERNAÇÕES

37.311

31.438

34.087

TRANSFUSÕES

9.196

9.814

8.642

CIRURGIAS

18.894

13.104

14.748

PACIENTE DIA

156.418

145.034

148.628

O setor de hotelaria atende a todas
as unidades hospitalares da FSFX.
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INDICADORES DO HMC

2019

2020

2021

TAXA DE MORTALIDADE

3, 17

5, 10

5, 25

TAXA DE PARTO NORMAL (SUS)

56, 41

60, 58

60, 23

TAXA DE PARTO NORMAL (CONVÊNIOS)

27, 32

32, 12

31, 70

TAXA DE PARTO CESÁREA (SUS)

43, 59

39, 42

39, 77

TAXA DE PARTO CESÁREA (CONVÊNIO)

72, 68

67, 88

68, 30

TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1, 36

2, 01

1, 79

MÉDIA DE PERMANÊNCIA (GERAL)

4, 22

4, 66

4, 43

MÉDIA DE PERMANÊNCIA (SUS)

4, 75

5, 04

4, 81

MÉDIA DE PERMANÊNCIA (CONVÊNIOS)

3, 60

4, 14

4, 01

TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL (GERAL)

86, 03

76, 86

75, 47

SOBRE OS INDICADORES
Mais do que apresentar elevado patamar de produtividade, o que significa exercer, com
eficiência, a missão de assistir grande volume de pessoas na área essencial da saúde,
manter esses indicadores próximos da realidade rotineira em um momento tão adverso
como o vivenciado nos últimos dois anos pode ser considerado um resultado excepcional.
Diante das ondas sequenciais da pandemia de covid-19, em 2021, o Hospital Márcio Cunha
e as demais unidades hospitalares geridas pela Fundação São Francisco Xavier recorreram,
novamente, ao arrojo da gestão, para absorver, com segurança, as instáveis demandas de
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pacientes com covid-19. Foi um contexto
mais desafiador se considerados os
impactos secundários gerados pela
epidemia global, como a falta de insumos e
medicamentos e a alta inflacionária sobre
os produtos e os serviços.
Como no ciclo anterior, dispondo da
experiência adquirida ao longo de 2020, foi
possível manter as atividades assistenciais
com interrupções, em períodos pontuais,
necessárias à redução de fluxos de pessoas
e, consequentemente, de exposição ao
contágio pelo coronavírus. Mais uma vez,
setores cujas atividades são eletivas
repercutiram com maior intensidade os
efeitos da pandemia.
O centro cirúrgico, com recordes
sequenciais em anos anteriores à
pandemia, atuou parcialmente, durante o
ano e apresentou queda em seus números.
Por sua vez, as consultas ambulatoriais,
embora distantes dos números de 2019,
demonstram retomada produtiva com
expressiva alta de 28, 85%. Além disso, os
indicadores de exames de patologia clínica
e diagnóstico por imagens e métodos
gráficos apresentaram evolução no
comparativo com os anos anteriores.
Houve aumento no atendimento do
centro obstétrico, onde o número de
partos realizados se manteve, e elevação
nos atendimentos do Pronto-Socorro.
Na unidade de oncologia, os pacientes
continuaram a receber tratamento
quimioterápico e radioterápico necessário
com flutuação discreta em relação a 2020.
Mais uma vez, em decorrência da pandemia
de covid-19, o HMC apresentou taxa de
mortalidade acima da média habitual
embora tenha alcançado redução na taxa

de infecção, o que confirma a eficácia dos
rígidos protocolos de segurança adotados
pela unidade. A média de permanência
diária de pacientes foi 4, 43, ligeiramente
menor que a anterior, assim como a taxa de
ocupação geral apresentou redução de 1,
39% em comparação a 2020.
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451 colaboradores

109 médicos, sendo 103 do corpo clínico,
5 residentes e 1 médico do trabalho
Atendimento 100% SUS
80 leitos* de internação, sendo
45 de Clínica Médica; 5 cirúrgicos,
13 de maternidade, 7 de pediatria
e 10 de UTI geral
36 leitos de internação covid-19
e 22 de UTI covid-19
Urgência e emergência em
internação em Clínica Médica,
Cirurgia Geral, Terapia Intensiva,
Pediatria e Apoio ao Diagnóstico
e Medicina Laboratorial
Responsável por 53% das
internações de Itabira em 2021
Referência para 12
municípios da microrregião
fsfx.com.br/hmcc

118

Relatório de Sustentabilidade 2021

Fundação São Francisco Xavier

Parceria com ganhos
para a saúde

Destaques de 2021
CONSULTORIA COM O HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Há cinco anos sob o comando da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o Hospital
Municipal Carlos Chagas (HMCC) configura-se como exemplo bem-sucedido de parceria
entre o poder público e o setor privado, com reflexos positivos para a população. A partir
da implementação de uma gestão que já traz, em seu DNA, a responsabilidade social,
conectada à cultura de excelência, a principal unidade de saúde hospitalar do município
mineiro de Itabira pode avançar em processos, tecnologia e humanização, qualificando e
ampliando a assistência à saúde na região.
Os resultados dessa aliança efetiva e sustentável podem ser observados não apenas na
ascensão dos seus indicadores assistenciais, mas também no elevado grau de satisfação
dos clientes. Em 2021, por meio de uma pesquisa direta de avaliação da qualidade na
prestação dos serviços, o HMCC obteve 97% de aprovação pelos usuários.

Alinhado ao preceito de melhoria contínua da FSFX, em 2021, o HMCC esteve em consultoria
com o Hospital Israelita Abert Einstein. A iniciativa teve por objetivo proporcionar à unidade
hospitalar a evolução dos processos, como a capacidade de organização e articulação dos
recursos, a redução de desperdícios, o aumento da eficiência e a melhoria na segurança e na
qualidade do atendimento, refletindo, diretamente, na qualidade assistencial e na experiência
do usuário do SUS, atendido pelo HMCC.

PROCEDIMENTO INÉDITO
A cirurgia minimamente invasiva feita por videolaparoscopia para correção de acalasia
idiopática com megaesôfago foi um procedimento inédito, conduzido pela equipe do HMCC.
Trata-se de uma intervenção simples, mas com alto benefício para os pacientes.

Incorporação de novos
procedimentos que
promovem ganhos na
recuperação do paciente.

Principal
unidade
hospitalar de
Itabira, o HMCC
está, há cinco
anos, sob a
gestão da FSFX.
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TOMÓGRAFO MODERNO

NOVA AUTOCLAVE

A instalação, no Centro Diagnóstico, do novo tomógrafo de 16 canais/32 cortes (Canon
Medical Systems) para imagens de corpo inteiro melhorou o atendimento ao paciente,
contribuindo na tomada de decisões clínicas. A aquisição também impactou, positivamente,
o tempo de espera e a qualidade do serviço prestado à população de Itabira e região.

Após a aquisição de 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, conferindo mais segurança,
confiabilidade nos processos, além da
diminuição no tempo de liberação dos
materiais estéreis para uso.

TELE UTI

MONITORAMENTO POR IMAGEM
A instalação de 56 câmeras de
monitoramento em locais estratégicos e de
maior circulação de pessoas contribuiu para
fortalecer a segurança no HMCC. A partir da
configuração dos equipamentos, as equipes
de segurança patrimonial e de gestão das
lideranças podem acompanhar, em tempo
real, os acontecimentos nos ambientes da
unidade.
MESA CIRÚRGICA DE ALTA TECNOLOGIA
Implementado no centro cirúrgico, o equipamento de alta resistência e tecnologia para
procedimentos oftalmológicos, urológicos e ginecológicos possibilita uma variedade de
movimentos para facilitar os procedimentos, conferindo mais assertividade nas cirurgias.

A evolução da assistência faz-se com implementação tecnológica.
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MELHORIA
A aquisição do novo elevador nas
instalações do HMC, com maior capacidade
de carga, proporcionou mais acessibilidade
e melhorou o fluxo de pessoas no local.
O equipamento dispõe de sistemas
eletrônicos, reduzindo, em até 40%, o
consumo de energia. A tecnologia, também,
contribui para a diminuição de falhas e a
consequente redução dos custos mediante
a manutenção.

Por meio da consultoria desenvolvida
com o Hospital Israelita Albert Einstein,
a equipe da Unidade de Terapia Intensiva
do Hospital Municipal Carlos Chagas pôde
implementar a Tele UTI. Assim, a partir de
2021, é possível a discussão de casos e o
apoio médico por meio de uma plataforma
específica, com a utilização do CART.

NOVAS PORTAS - ROTA DE FUGA
A unidade do HMCC implementou as
portas de rotas de fuga, meio pelo qual
o público se desloca durante um episódio
emergencial, a fim de deixar o local. As
portas estão alinhadas ao Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVBC), adequando
o ambiente à circulação segura para
pacientes, usuários e colaboradores.

Melhorias recorrentes em
infraestrutura e recursos
materiais.
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INDICADORES ASSISTENCIAIS E DE PRODUTIVIDADE

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA

MATERNIDADE
Partos

1.168 partos

632 normais

536 cesáreas

Embora o número de partos normais tenha alcançado um valor
elevado, de 54, 1% do total, o resultado foi inferior à meta
proposta para o ano, de 55%.

Triagem neonatal

Com 100% dos partogramas
preenchidos, a maternidade
superou, novamente, as
recomendações de melhores
práticas em obstetrícia do
Ministério da Saúde (MS).

Foram realizados 1.300
testes da orelhinha,
procedimento de triagem
auditiva neonatal. O
HMCC oferece, também, os
testes do coraçãozinho e
do olhinho.

Amamentação na primeira hora de vida do bebê (parturientes pós-parto normal)
VALOR ALCANÇADO

META

99, 25%

100%

2019

2020

2021

Procedimentos oftalmológicos

457

399

1.121

Catarata (facoemulsificação com implante de lente ocular)

445

368

991

Glaucoma (trabeculectomia)

2

0

0

Pterígio

8

16

127

Calázio e outras lesões de pálpebras

2

1

3

Estrabismo

0

0

0

AMBULATÓRIO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO GERAL

AMOSTRA

INDICADOR

1.210

97, 60%

PRODUTIVIDADE
2019

2020

2021

Internações

5.247

4.219

4.254

Consultas

22.314

16.431

18.303

Cirurgias eletivas e de urgência

1.378

847

472

Pequenas cirurgias

1.063

556

781

Não havia*

365

2.242

187.001

187.845

238.592

Atendimentos obstétricos

3.351

3.770

3.517

Partos

1.201

1.176

1.168

Cirurgias oftalmológicas
Exames laboratoriais, diagnósticos e métodos

*As cirurgias oftalmológicas eram realizadas em mutirões, sendo 457 em 2019.
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TAXA DE OCUPAÇÃO
INSTALADA (GERAL)

SOBRE OS INDICADORES

100

80

79, 98

60

54, 89

51, 41

40

20

0

2019

2020

2021

MÉDIA DE PERMANÊNCIA
(GERAL)
7

5, 89

6
5, 36
5

4, 60

4

2

1
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De forma similar, o aumento de 26, 2%
no número de exames laboratoriais,
de diagnóstico por imagem e métodos
gráficos, em relação ao ano anterior,
demonstra os efeitos das melhorias em
processos e investimentos realizados em
2020 e 2021, como a aquisição de novos
equipamentos.
No último ciclo, as consultas ambulatoriais
apresentaram um movimento de retomada,
embora ainda não tenham alcançado
números próximos aos anteriores à
pandemia. Na Maternidade do HMCC, os
indicadores de atendimentos obstétricos e
partos permaneceram estáveis, enquanto
as cirurgias eletivas e de urgência
demonstraram, novamente, queda.
A taxa de ocupação, desafio redobrado
para as unidades hospitalares em tempos
de epidemia global, apresentou redução
de 3% em relação ao ano anterior. Por sua
vez, a média de permanência teve aumento
sutil se comparada a 2021.

3

0

Ainda sob o impacto da pandemia de
covid-19, em 2021, o Hospital Municipal
Carlos Chagas conseguiu manter seus
indicadores em patamares satisfatórios,
evoluindo em pontos relevantes para
a população de Itabira e região. O
crescimento exponencial do número de
cirurgias oftalmológicas reflete a decisão
assertiva da gestão de incorporar a
especialidade ao seu rol de serviços
ofertados por meio da implantação, em
2020, da clínica oftalmológica.

2019

2020

2021

O aumento do número de exames laboratoriais em relação
ao ano anterior resulta das melhorias em processos e dos
investimentos realizados nos últimos ciclos, como a aquisição
de novos equipamentos.
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170 leitos, sendo:
‣ 100 SUS e 25 convênios
‣ + 45 leitos de covid, sendo 30 SUS e 15 convênios
(com leitos de covid reduzidos até o final do ano)
542 colaboradores
182 médicos no corpo clínico
32 especialidades médicas
Maternidade e Centro Obstétrico
Internação
Centro Cirúrgico
UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal
Centro de Alta Complexidade
Serviços de diagnósticos
Pronto Atendimento (atendimento 24h nas
especialidades: clínica médica, pediatria, clínica
cirúrgica, ortopedia, ginecologia e obstetrícia)
hospitalcubatao.com.br
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Evolução na promoção e
na assistência à saúde
Em quatro anos de
gestão pela Fundação
São Francisco Xavier, é
possível observar, de
forma concreta, a elevação
do Hospital de Cubatão
(HC) a novo patamar de
assistência à saúde. Após
a implementação inicial
de nova metodologia de
atuação e a obtenção
da certificação pela
Organização Nacional
de Acreditação (ONA),
a inauguração de
serviços de média e alta
complexidade, nos ciclos
seguintes, proporcionou
à população da Baixada
Santista o acesso local a
tratamentos oncológicos e
de hemodiálise, bem como
a realização de outros
procedimentos.
Na sequência, 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 dos pacientes e
elevando os indicadores de
produtividade.
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Destaques de 2021
CONAHP 2021
Desenvolvido no Hospital de Cubatão, o trabalho científico “Implantação de Programa de
Racionalização de Exames Videoscópicos” foi selecionado e apresentado no Congresso
Nacional de Hospitais Privados (CONAHP) 2021, promovido pela Associação Nacional de
Hospitais Privados (ANAHP). O estudo reavaliou os critérios para a realização de exames
videoscópicos, com o intuito de amenizar a exposição do paciente vulnerável ao risco.
ACREDITAÇÃO PLENA
Como resultado da gestão voltada para a
qualidade máxima dos serviços prestados,
nesse último ciclo, o Hospital de Cubatão
recebeu a homologação da acreditação
ONA nível 2, Acreditado Pleno. Além de
avaliar os critérios de segurança, o selo
exige da Instituição um sistema integrado
de processos, promovendo ações de
melhorias entre eles. O HC tem o selo
ONA desde abril 2019.

Além disso, em 2021, ao ter
a Certificação ONA elevada
ao nível 2 - Acreditado
Pleno, o Hospital de
Cubatão consolida essa
nova posição entre as
unidades hospitalares
do país, evidenciando
a cultura de excelência
peculiar à FSFX, que já
sugere a continuidade
dessa evolução. Trata-se
da ascensão em diferentes
âmbitos de atuação que
se traduz em mais saúde e
qualidade de vida para
as pessoas.

O HC tem o selo ONA
desde abril de 2019.

A elevação da certificação do HC em nível
pleno pela ONA ratifica o compromisso da
gestão com a evolução dos seus processos
e, consequentemente, com suas entregas.

Referência
para 1, 8
milhão de
habitantes
da Baixada
Santista
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EXCELÊNCIA LABORATORIAL
Em mais um ciclo de atividades, o laboratório do Hospital de Cubatão obteve o selo do
Controllab, referência nacional em controle de qualidade laboratorial que valida a excelência
dos ensaios clínicos. O processo de validação das atividades inclui o recebimento de
amostras desconhecidas para realização dos testes. Os resultados desses materiais são
devolvidos à Instituição certificadora para conferência da assertividade de cada um deles.

NOVOS LEITOS-DIA E
EQUIPAMENTOS
A inauguração de
três leitos-dia no
Centro Cirúrgico do
HC proporcionou mais
privacidade e conforto
aos pacientes pósoperados. Houve,
também, o investimento
em novos equipamentos,
como o dermátomo, que
substitui a antiga faca
de Blair e é usado para
retirar pequenas lesões
ou lâminas de pele para
enxerto, durante cirurgias
plásticas. A nova aquisição
garantiu resultados
esteticamente melhores
e, consequentemente,
pacientes mais satisfeitos.

Investimento contínuo em novos equipamentos.

AQUISIÇÕES

Excelência na prestação de serviços e cuidados humanizados
são preceitos das unidades hospitalares da FSFX.
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O investimento em equipamentos mais arrojados também promoveu mais conforto
e segurança aos pacientes e à equipe médica, como a mesa cirúrgica elétrica para
procedimento ginecológico e a mesa cirúrgica elétrica para cirurgia geral. A aquisição
de respiradores volumétricos para transporte adulto-infantil conferiu evolução no
atendimento aos pacientes que necessitam do suporte respiratório enquanto são
deslocados em curtos trajetos ou por curtos períodos. Além disso, a obtenção do
equipamento de urodinâmica pode auxiliar o especialista no diagnóstico de alterações do
funcionamento da bexiga e na avaliação de resposta aos tratamentos.
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INDICADORES ASSISTENCIAIS E DE PRODUTIVIDADE
MATERNIDADE

5.526 atendimentos
no Centro Obstétrico

1.027 partos

460 cesáreas

567 normais

CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE
555 sessões de
quimioterapia e 55 pacientes
atendidos na Oncologia

PRODUTIVIDADE

3.068 sessões e 35
pacientes na Hemodiálise
Atendimento humanizado é premissa da FSFX.

2019

2020

2021

Exames de patologia clínica

274.498

337.420

418.503

Exames de diagnóstico e métodos gráficos

98.595

75.323

94.917

Atendimentos no Centro Obstétrico

5.867

6.067

5.526

Consultas ambulatoriais

10.790

11.778

19.828

Partos

1.145

1.298

1.027

Internações

5.650

5.739

5.738

Cirurgias

1.867

1.618

1.813

Pronto Atendimento

12.781

13.113

17.024

2019

2020

2021

49.186

56.763

16.119

FARMÁCIA CLÍNICA HC CUBATÃO
Prescrições validadas pela Farmácia Clínica

INDICADORES ASSISTENCIAIS

2021

Taxa de ocupação instalada (geral)

60, 41

Média de permanência

6, 05
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INDICADOR

2019

2020

2021

Paciente dia

30.967

33.188

34.552

SOBRE OS INDICADORES
Os dados de produtividade e os
indicadores assistenciais do Hospital
de Cubatão de 2021 evidenciam, em
sua quase totalidade, os avanços
nos serviços prestados em todas
as atividades. A elevação desses
indicadores, tanto os aumentos discretos
quanto os mais significativos, deve
ser compreendida como um resultado
altamente satisfatório, se considerado
o contexto pandêmico, que, mesmo em
2021, ainda impactou, diretamente, os
serviços de assistência à saúde.
A interferência da pandemia de
covid-19, em maior ou menor grau, em
determinados períodos do ano, não
interferiu no aumento, em 68%, do
número de consultas ambulatoriais do
HC. Credita-se esse expressivo avanço
à ampliação, em 2020, da agenda de
consultas em parceria com a Prefeitura
de Cubatão. Na ocasião, novas
especialidades médicas passaram a ser

ofertadas pela unidade hospitalar à
população.
Em uma análise comparativa dos últimos
três anos, observa-se que o Centro
Obstétrico retomou, embora ainda
sob algum impacto da pandemia de
covid-19, a produtividade alcançada
antes do contexto atípico, que reduziu
e suspendeu procedimentos eletivos. De
forma similar, os indicadores de exames
diagnóstico por imagem sinalizam uma
retomada, mesmo que ainda não tenham
alcançado o patamar do ciclo anterior à
epidemia global. Por sua vez, os exames
de patologia clínica permaneceram em
escala ascendente, em mais de 52%, no
último triênio.
Desafio para as unidades de saúde, a
taxa de ocupação teve ligeira redução
em relação ao ano anterior, e a taxa
de permanência apresentou discreto
aumento em relação a 2020.
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351 colaboradores
160 médicos no corpo clínico
75% de atendimentos pelo SUS
87 leitos:
‣ 8 de UTI Adulto
‣ 10 de UTI Covid
‣ 11 de maternidade
‣ 2 de neonatologia
‣ 54 de internação
(23 destinados à covid)
e 2 de hospital dia
Pronto-Socorro e
maternidade 24 horas
Laboratório de Urgência
e Apoio ao Diagnóstico:
Tomografia, Ultrassonografia,
Ecodopplercardiograma, Raio-X,
Eletrocardiograma, Eletroencefalograma,
MAPA, Holter, Doppler Colorido;
Bloco cirúrgico e de internação
Referência para 8
municípios da microrregião
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Excelência que conjuga
experiência e cuidado
humanizado

Destaques de 2021
CONTRATO RENOVADO
Como reflexo de uma gestão eficiente
e empenhada em promover a evolução
na assistência hospitalar, a Fundação
São Francisco Xavier teve, por meio
da Prefeitura Municipal de Timóteo, o
seu contrato renovado com o Hospital
Maternidade Vital Brazil, mantendo-se
gestora da unidade em 2021. Na ocasião
da renovação, a FSFX passou a responder
pelos 10 leitos de UTI destinados a
pacientes com covid-19.

PRIMEIRO ANO DE GESTÃO

A trajetória de excelência na prestação de
serviços, galgada com responsabilidade
social pela Fundação São Francisco Xavier
ao longo dos seus 52 anos de atividades,
conduziu a Instituição ao patamar de
referência em saúde e educação. Como
reflexo da credibilidade alcançada na
assistência à saúde, tem-se aproximado,
cada vez mais, da população por meio de
novas oportunidades de atuação.
A incorporação do Hospital Maternidade
Vital Brazil (HMVB), instalado no município
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mineiro de Timóteo, com a gestão da FSFX,
há um ano, e a renovação desse contrato
conotam uma administração assertiva que
alia atendimento acolhedor e humanizado às
melhores práticas na assistência à saúde.
Como resultado dessa aliança, o HMVB já
demonstra avanços em performance. Com
os mais rígidos preceitos de segurança e
qualidade, a unidade evolui nos indicadores
assistenciais e de produtividade, aspectos
que se traduzem em mais saúde e
qualidade de vida para as pessoas.

Ao completar um ano sob a administração
da Fundação São Francisco Xavier, equipes
do Hospital e Maternidade Vital Brazil
puderam celebrar resultados concretos
desse primeiro ciclo, como a realização de
milhares de atendimentos, a manutenção
de consultas, cirurgias e partos, sendo
a maioria desses procedimentos (em
média de 75%) destinados aos pacientes
do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 12
meses, a FSFX imprimiu todo o arrojo
peculiar a sua gestão, conjugando a
excelência na assistência à saúde ao
cuidado humanizado para a população de
Timóteo e região.

Cerca de 75% dos pacientes
atendidos no HMVB são
provenientes do SUS.
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MELHORIAS
A implementação da Sala
de Medicação Rápida,
posteriormente, evoluiu para nove
poltronas específicas para aplicação
de medicação em atendimento
aos pacientes de classificação
verde. A utilização otimizada do
espaço, como a coleta de exames
laboratoriais de pacientes do
pronto-socorro, promoveu agilidade
nos resultados e na redução do
tempo de espera pelo cliente. Para
a implementação da sala, a equipe
do HMVB passou por capacitação.

A nova recepção do setor
de diagnóstico por imagem
proporcionou mais conforto
e segurança aos clientes em
atendimentos eletivos.

INDICADORES ASSISTENCIAIS E DE PRODUTIVIDADE

UTI
PACIENTE/DIA UTI ADULTO

2.384

PACIENTE/DIA UTI COVID-19

2.087

TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI ADULTO

82%

TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTI COVID-19

39%

PRODUTIVIDADE
INTERNAÇÕES

5.562

CONSULTAS

500

CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA

2.417

EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA

211.462

ATENDIMENTOS OBSTÉTRICOS

4.034
427 normais

A implementação de novos
consultórios para atendimento
particular e convênios facilitou
o atendimento à população de
Timóteo e região. São quatro
ambientes equipados para
atendimentos das especialidades:
cirurgia vascular, cirurgia
geral, clínica médica, pediatria,
cardiologia, ortopedia, ginecologia
e obstetrícia, psicologia e nutrição.

A adesão a novos convênios,
como Bradesco, IPSM da Polícia
Militar e do IPSEMG, viabilizou
o atendimento aos beneficiários
desses planos no HMVB.
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PARTOS

392 cesárias
819 no total

DIAGNÓSTICOS E MÉTODOS GRÁFICOS

33.180

ATENDIMENTOS NO PRONTO-SOCORRO

28.634

SESSÕES DE HEMODIÁLISE

188

Em 2021, foram
realizados 819
partos no
HMVB, sendo
427 normais e
392 cesarianas.

INDICADORES ASSISTENCIAIS
TAXA DE INFECÇÃO

1, 83

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL

5, 44

TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL (GERAL)

58, 23

MÉDIA DE PERMANÊNCIA (GERAL)

3, 70
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Mais de 172 mil vidas

Presente em 4 estados

Aproximadamente 3 mil credenciados

225 hospitais parceiros

Maior operadora
filantrópica do país

Operadora mais renomada
do Vale do Aço (MG)

Operadora nota máxima no IDSS
da ANS por 4 anos consecutivos

Transporte aeromédico: 50.593 vidas

fsfx.com.br/usisaude
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Parceria com ganhos
para a saúde

urgência e emergência, por meio da Rede
Abramge e Filantrópica.
Diante do contexto pandêmico que
desafiou as instituições de assistência à
saúde nos últimos dois anos, a Usisaúde
manteve estratégias de impacto
positivo para seus beneficiários, como

a Telemedicina, além do fortalecimento
de iniciativas, como o Programa de
Atenção Primária Usifamília, que, ano
a ano, contribui para mudar a dinâmica
do cuidado à saúde, na qual as pessoas
migram da percepção de assistência de
cura para a lógica de assistência cada vez
mais preventiva.

Destaques de 2021
IDSS: NOTA MÁXIMA MAIS UMA VEZ

Robusta em estrutura, abrangência e
número de beneficiários, a operadora
de planos de saúde da Fundação São
Francisco Xavier, Usisaúde, avança na
assistência à saúde, por meio de uma
combinação sistematizada que alia
proximidade com o cliente e excelência
nos serviços prestados, estratégias de
evolução e expansão de mercado e gestão
arrojada, invariavelmente centrada
na sustentabilidade do negócio. O
desempenho baseado nessas diretrizes foi
preponderante para que, ao longo de três
décadas de atuação, a Usisaúde alcançasse
os títulos de uma das maiores operadoras
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de planos de saúde suplementar do país,
a maior em modalidade filantrópica, líder
no Vale do Aço e a quarta maior em Minas
Gerais.
Pioneira no estado a alcançar a
certificação norma ISO 9001 e
mantenedora da certificação Nível 1 da
Resolução Normativa 277, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, a Usisaúde
disponibiliza a seus clientes estrutura
médico-hospitalar e odontológica de
padrão elevado, rede credenciada ampla,
transporte aeromédico, serviços em saúde
ocupacional e atendimento nacional em

Pelo quarto ano consecutivo, a operadora
de planos de saúde da Fundação São
Francisco Xavier obteve a nota máxima
no Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), mantendo a Usisaúde
como a melhor operadora de grande
porte no país. O indicador constitui a
principal avaliação do segmento feita pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Além disso, é composto por um
conjunto de dados agrupados e é calculado
com base nos elementos extraídos dos

sistemas de informações da Agência
ou coletados nos sistemas nacionais de
informação em saúde. A iniciativa pioneira
da ANS permite a comparação entre
operadoras, estimulando a disseminação
transparente de informações e a redução
da assimetria de informação e da falha de
mercado que compromete a capacidade
do consumidor de fazer escolhas no
momento da contratação ou da troca de
plano. O resultado obtido pela Usisaúde
faz parte do Programa de Qualificação das
Operadoras de 2020 (ano-base 2019) com
divulgação em 2021.

Nível

Nível

Nível

Nível

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

A ACREDITAÇÃO PODE SER CONFERIDA EM TRÊS NÍVEIS
Nível 1
Operadoras de planos de saúde
avaliadas entre 90 (noventa) e
100 (pontos).

Nível 2
Operadoras de planos de saúde
avaliadas entre 80 (oitenta) e
89 (oitenta e nove).

Nível 3
Operadoras de planos de saúde
avaliadas entre 70 (setenta) e
79 (setenta e nove).
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PROJETO CUIDADO INTEGRAL
A FSFX foi uma das 20 instituições
selecionadas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para participar
do Projeto Colaborativo Cuidado Integral
à Saúde, compreendido como um momento
de grande oportunidade para a ampliação
do conhecimento e das práticas de atenção
primária no Brasil e no mundo. A proposta
é estimular a qualificação, o fortalecimento
e a reorganização da atenção primária e
configura-se como fase preparatória para
solicitação das operadoras da certificação
em APS, pela RN 440. As atividades
tiveram início em 2021, com duração de

30 meses de interação, colaboração e
partilha de experiências, buscando um ciclo
de melhoria contínua da atenção primária
de forma sustentável. Em função do
escopo do projeto, foram destinadas oito
vagas para a equipe da Atenção Primária
da Usisaúde no curso de Qualificação da
Atenção Primária na Saúde Suplementar,
promovido pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar em parceria com o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz e a Sociedade
Brasileira de Medicina da Família e
Comunidade. O curso, realizado durante
o ano, propôs implementar e fortalecer a
rede baseada na atenção primária.

CONSULTA DE ANIVERSÁRIO
Em 2021, o Usifamília passou a oferecer aos beneficiários elegíveis a garantia de
um contato anual com a equipe tendo como referência o mês de aniversário.
O objetivo é manter ativo o vínculo dos beneficiários com a equipe de
referência e dar seguimento ao plano de cuidado ao usuário conforme
as necessidades apontadas.

RESULTADOS EM TEMPO REAL

CEMIG SAÚDE

Ao longo dos anos, a incorporação tecnológica integra as premissas da Fundação São
Francisco Xavier na evolução dos seus processos e das suas entregas, ampliando a
satisfação do cliente. Em 2021, a operadora Usisaúde deu mais um passo no uso da
tecnologia, para avançar em desempenho. A construção de painéis Power Bi, a partir da
contratação da startup Zetta Health Analytics para utilização de inteligência artificial,
permite que os dados registrados pelas equipes do Usifamília – plano de Atenção Primária
à Saúde (APS) da Usisaúde – sejam estruturados e cruzados em tempo real, viabilizando aos
profissionais e à gestão as tomadas de decisão mais rápidas e eficientes. Para a construção
dos indicadores de desfechos clínicos, foram implantados templates Evolução APS,
Hipertensão, Diabetes e Tabagismo no prontuário eletrônico do Tasy, com o objetivo de
estruturar o registro dos dados pelas equipes durante os atendimentos. Além de direcionar
o raciocínio clínico, baseado nas linhas de cuidado, a iniciativa favorece a integração entre
os membros da equipe e a coordenação do cuidado. Com o foco no compartilhamento
integral das informações, somou-se ao acesso aos painéis e às reuniões periódicas a
implantação do quadro "Gestão à Vista" em todas as unidades.

Em 2021, a Usisaúde firmou parceria
com a Cemig Saúde, operadora de
autogestão patrocinada pela Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig - e
suas subsidiárias. A partir do acordo,
os beneficiários da Cemig Saúde
passaram a ser atendidos também
nas unidades do Usifamília, no Vale
do Aço, tendo acesso aos serviços
das clínicas de Atenção Primária, com
atendimento personalizado, equipe
multidisciplinar, serviços de videoconsulta
e telemonitoramento, que aprimoram o
contato com os profissionais.
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Em 2021, houve
a adesão de 644
beneficiários da
Cemig Saúde.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE
Para a FSFX, a educação continuada mantém-se como estratégia eficaz para a qualificação
das equipes, centrando-se nas circunstâncias e nos problemas vividos nos desempenhos
das funções, de modo crítico e criativo, fazendo sentido para os atores envolvidos
(colaboradores, gestores e usuários). Em 2021, tendo as ferramentas de ensino a distância
como aliadas durante a pandemia de covid-19, foi possível a continuidade do programa
Educação Permanente, integrando os profissionais de Atenção Primária, Promoção da Saúde
e Atenção Domiciliar (incluindo assistência, gestão e administração). Além da agenda semanal
dedicada à educação permanente, em todas as unidades, houve encontros mensais do Grupo
de Discussão de casos clínicos, para aprofundar e integrar o conhecimento entre os membros
da equipe, em relação às linhas de cuidado e às premissas da Atenção Primária. Houve
também a participação de colaboradores no IV Simpósio Internacional de APS - CONAPH.

Em 2021, houve 20 aulas voltadas para a educação permanente,
1.456 participações e 94% de satisfação entre os participantes.

APP USISAÚDE
Alinhada à diretriz de evolução na experiência do cliente, em 2021, a Operadora
implementou melhorias no App Usisaúde, convidando clientes-chave para testar as novas
funcionalidades e avaliar o design proposto. O objetivo era validar as características
intuitivas da ferramenta e expandir o seu uso entre os beneficiários dos planos. Por meio
do App Usisaúde, é possível acessar: cartão virtual, informações do plano, consulta de
carências, segunda via de boleto, demonstrativo de despesas, informe para declaração
de Imposto de Renda, status de autorizações, Fale Conosco, tempo de espera no prontosocorro, pesquisa de rede credenciada e o check in consulta.

NAVEGAÇÃO DO CUIDADO

53.059 novos
clientes
cadastrados
no App em
2021.

148

O Usifamília conta com um time de
navegadores do cuidado que monitoram a
trajetória dos beneficiários com condições
crônicas complexas na rede de atenção
à saúde, eliminando toda e qualquer
barreira que prejudique o cuidado de sua
saúde. Trata-se de beneficiários outliers
(lato custo), que corresponderam a
70% dos custos da operadora no último
ano. Em 2021, o Usifamília registrou
1.923 beneficiários acompanhados pelo
Navegador do Cuidado.

TALENTOS QUE CONTAGIAM
Mais uma iniciativa com foco na satisfação do cliente: em 2021, houve a formação de
um grupo dedicado à análise de ocorrências de reclamações e registros da pesquisa de
satisfação aplicada aos pacientes da Atenção Primária. A partir do programa “Talentos
que Contagiam”, do Usifamília, colaboradores da Assistência desdobram-se no estudo dos
registros, para visualizar o erro como oportunidade de aprendizado, propondo, na discussão,
críticas construtivas, capazes de agregar melhorias aos processos. A iniciativa segue a
metodologia “Arco da Problematização de Marguerez” com direcionamento da análise, para
que a correção e as ações de prevenção sejam assertivas. Os pilares são a observação
da realidade, a verificação dos pontos-chave, a teorização, a construção de hipóteses de
solução e a aplicação à realidade. A rotatividade de membros, em ciclos de três meses,
propicia a participação de todos os integrantes do programa, gerando a disseminação dos
aprendizados do grupo para a prática diária.

MINUTO DA QUALIDADE
Implementado com os objetivos de compartilhar informações e experiências e fortalecer
o entendimento sobre a segurança do paciente e as ferramentas de gestão da qualidade
aos colaboradores da Usifamília, o Minuto da Qualidade apresenta temas diversificados,
divulgados de forma prática e objetiva e encaminhados por e-mail.
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Atenção primária pelo Usifamília

A Usisaúde dispõe de ampla rede de credenciados, atuante nas regiões Sudeste e Sul do
país. Em 2021, a Operadora somou 3.450 prestadores de serviços, distribuídos por quatro
estados. Minas Gerais e São Paulo concentram a maior parte dos integrantes dessa rede,
fato que se justifica pelo elevado número de beneficiários nessas regiões.

DISTRIBUIÇÃO DA REDE
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Bahia
Pernambuco
Rio Grande do Sul

CREDENCIADOS EM NÚMEROS:
3.450 prestadores de serviços
142 hospitais gerais
71 hospitais especializados
722 laboratórios e diagnósticos por imagem
1.179 clínicas
1.075 consultórios
64 outros (atenção domiciliar, remoção, cooperativas e pronto atendimento)
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Difundida em países desenvolvidos, a
proposta de cuidado baseado no modelo
assistencial de atenção primária à saúde
é oferecida aos beneficiários da Usisaúde
por meio do Usifamília. O plano, que
retoma o conceito de medicina da família,
é centrado no paciente e responde, de
forma contínua e sistematizada, à maior
parte das suas necessidades, integrando
ações curativas, preventivas e de
promoção da saúde. Para uma atuação
holística e assertiva, o Usifamília dispõe
de equipe multidisciplinar, dedicada a
conhecer o histórico de saúde e social dos
beneficiários e a construir um plano de
cuidados personalizados.

O Usifamília dispõe de sete
unidades em Minas Gerais e São
Paulo e um posto de atendimento.

LINHAS DE CUIDADO
Em 2021, foram implementadas novas
linhas de cuidados:
▶ Hipertensão
▶ Diabetes
▶ Risco cardiovascular
▶ Exames de rastreio
▶ Saúde mental
▶ Doença renal
▶ Saúde do idoso
As linhas de cuidado são adotadas como
forma de padronização dos serviços
desenvolvidos pelo Usifamília e descrevem
a trajetória do paciente na rede de atenção
primária à saúde, diagnóstico e tratamento,
obedecendo à ação ordenadora da Atenção
Primária à Saúde (APS).
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TELEMEDICINA
Como no ciclo anterior, a intensificação
do uso da telemedicina e a oferta de
teleconsulta aos beneficiários dos planos
de saúde tornaram-se estratégia, para
garantir o atendimento, com praticidade e
total segurança, aos usuários dos planos
de saúde da Usisaúde.

Em 2021, foram realizados
101.789 atendimentos por
telemedicina, sendo 97.029
telemonitoramentos e
4.760 videoconsultas.

ALÔ USISAÚDE
Implementado como canal seguro e sigiloso, o “Alô Usisaúde” dispõe de informações gerais
sobre saúde e serve como como referência para esclarecimento de dúvidas em urgência
ou em questões cotidianas, para beneficiários Usisaúde. O atendimento é realizado por
médicos e enfermeiros capacitados e baseado em protocolos clínicos, para solucionar
dúvidas relacionadas a problemas de saúde agudos, sintomas, exames, medicamentos,
vacinação e acompanhamentos em situações de crise, evitando idas desnecessárias ao
pronto atendimento. O serviço funciona 24 horas todos os dias e, em algumas regiões,
disponibiliza o Atendimento Domiciliar Emergencial (ADE).

Em 2021, o Alô Usisaúde recebeu 3.004 ligações e 19 atendimentos
domiciliares de emergência.

PRINCIPAIS INDICADORES DE QUALIDADE DO USIFAMÍLIA
10 unidades do Usifamília com capacidade para acompanhamento de 67.400 mil vidas.

CONSULTAS EM 2021
Número de consultas com a equipe: 168.290
‣ Clínica Geral – 111.185
‣ Pediatria – 18.742
‣ Enfermagem – 27.112
‣ Nutrição – 2.280
‣ Farmácia Clínica – 7.159
‣ Serviço Social – 941
‣ Psicologia – 861
Número de consultas com especialistas por meio da estrutura do Usifamília: 10.417
‣ Psiquiatria – 4.751
‣ Oftalmologia – 190
‣ Ginecologia e Obstetrícia – 5.476

52.4 mil vidas acompanhadas pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), o que
corresponde a 30, 28% da carteira da Usisaúde.
Redução de 20, 46% na frequência geral de internação dos participantes do programa.
Redução de 56, 44% no custo total com internações.
Redução de 45, 24% no custo médio com internações.
Redução de 36, 74% no custo assistencial após ingresso do paciente.
Taxa de satisfação na zona de excelência.

152

CONTACT CENTER
A partir de 2021, todos os atendimentos provenientes dos serviços de Orientação
ao Cliente da Usisaúde, projetos da Promoção da Saúde, Usifamília, agendamentos
nas unidades da FSFX e Central Telefônica passaram a ser realizados pelo time
do Contact Center. Informações mais detalhadas sobre este assunto estão no
capítulo 6. Diversidade, deste relatório.
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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, o Atitude
Rima com Saúde já superou a marca de 64 mil integrantes, envolvidos em diferentes
projetos. Conheça mais em atituderimacomsaude.com.br.

Vacinação contra a gripe

Implantação dos projetos de promoção da saúde na modalidade
virtual com 36 turmas realizadas e 446 participantes.

Em sua 23ª edição, a campanha de vacinação contra a gripe realizada pela FSFX por meio
da Usisaúde dispõe de novo recurso de adesão: o sistema on-line exclusivo para a gestão
da campanha.

Total de 32 postos de vacinação, incluindo pontos no modelo drive thru

Satisfação de 98% dos participantes, segundo o índice NPS.

Aplicação agendada
30.058 doses aplicadas
Diferencial da vacina tetravalente

APLICAÇÕES POR LOCALIDADE
LOCALIDADE
Guarulhos

APLICAÇÕES
584

Suape

21

Vitória

98

Itabira

70

Taubaté

508

Porto Alegre

282

Itaúna

2.058

Santos

2.924

Belo Horizonte

1.917

Ipatinga

21.583

TOTAL

30.045
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Serviço de Atenção Domiciliar
Contribuir com a promoção à saúde, a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos
pacientes é compromisso das equipes de Atenção Domiciliar. 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.
Em mais um ano impactado pela pandemia de covid-19, o Serviço de Atenção Domiciliar
mostrou-se estratégico no tocante à gestão de leitos hospitalares, desospitalização
precoce, redução de infecções hospitalares e minimização do contágio em ambientes,
multiplicando a possibilidade de uso de leitos de UTI e de enfermarias. A atuação do Serviço
também repercute na racionalização da procura e do uso dos serviços de saúde em geral.
Em 2021, houve a implementação de ações diversificadas, voltadas para a qualidade e a
segurança dos processos assistenciais.

Implantação do Minuto da Qualidade com 21 temas abordados.
Inclusão dos conteúdos de atenção domiciliar no blog, validados pelas equipes de
saúde da Atenção Primária, da Atenção Domiciliar e da Promoção da Saúde.
DADOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM 2021
Implantação da Navegação do Cuidado aos pacientes em internação domiciliar.
Discussão dos casos clínicos integrantes da Atenção Primária.
Participação no Conselho de Clientes.

Workshop para equipe de assistência domiciliar.
Vacinação em domicílio contra a gripe Influenza.
Implantação do "Olhar de Segurança" no domicílio.
Implantação do APH SAD Santos
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824 pacientes atendidos | 87.539 atendimentos realizados, sendo:
‣ 2.418 atendimentos médicos
‣ 3.682 atendimentos de enfermagem
‣ 25.967 atendimentos de fisioterapia
‣ 4.743 atendimentos de fonoaudiologia
‣ 645 atendimentos de psicologia
‣ 1.813 atendimentos de nutrição
‣ 53 atendimentos de terapia ocupacional
‣ 272 atendimentos de assistência social
‣ 47.946 atendimentos técnicos em enfermagem
As novas ações implantadas pelo Serviço de Atenção Domiciliar, em 2021, geraram:
‣ Oferta de cuidado humanizado e personalizado em domicílio
‣ Gestão efetiva de leitos hospitalares
‣ Redução das infecções hospitalares
‣ Mais opções de tratamento
‣ Satisfação dos clientes
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Evolução da carteira de cliente

‣
‣
‣

Lançamento de combo para a região do Vale do Aço
Campanha de entrada no mercado de Belo Horizonte
Transformação digital: plataforma de relacionamento com as corretoras (produto
adquirido e em fase de implantação)

AMPLIAÇÃO DA BASE DE CLIENTES DE MERCADO
PLANOS MÉDICOS

94.379

PLANOS ODONTOLÓGICOS

PLANOS AEROMÉDICOS

106.469

12.695
2020

2021

2020

Crescimento: 12.090

21.648
2021

Crescimento: 8.953

42.890

50.593

2020

2021

Crescimento: 7.703

AMPLIAÇÃO DA BASE DE CLIENTES DE MERCADO + USIMINAS
PLANOS MÉDICOS
165.440

2020

PLANOS ODONTOLÓGICOS

172.717

2021

Crescimento: 12.090

56.518

62.351

2020

2021

Crescimento: 7.277

AÇÕES COM FOCO EM EXPANSÃO DE MERCADO
‣
‣

Lançamento do portfólio de produtos para Belo Horizonte e região metropolitana:
‣ Juntos, Certo, Exclusivo Plus e Exclusivo Top
Ampliação e diversificação dos modelos de distribuição:
‣ Adesão – administradoras de benefícios
‣ Empresarial e Varejo – corretoras
‣ Parcerias – instituição de varejo e de classe
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62.351 vidas de plano odontológico
27.981 vidas de outros convênios e particular
52 unidades odontológicas para atendimentos
12 especialidades ofertadas
59 cirurgiões-dentistas
31 técnicos em saúde bucal
89 auxiliares em saúde bucal
1 técnico em prótese dentária
6 radiologistas
1 auxiliar em prótese dentária
25 colaboradores administrativos

fsfx.com.br/coi
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Quatro décadas
promovendo saúde bucal

ESTRUTURA
Além da clínica sede, em 2021, o COI manteve outras unidades de
atendimento, localizadas na área interna do Hospital Márcio Cunha e na
Unidade Avançada do Canaã, totalizando 52 consultórios. Soma-se à sua
estrutura a Central de Materiais Esterilizados, duas salas de raios-X, uma
sala para tomografia computadorizada e 1 laboratório de prótese digital.

Para a Fundação São Francisco Xavier, a
excelência na promoção da saúde conjuga,
prioritariamente, a aplicação das melhores
práticas ao atendimento humanizado.
Pioneiro em obter certificação ISO 9001
entre as instituições odontológicas de
Minas Gerais, o Centro de Odontologia
Integrada (COI) celebrou, em 2021, 40 anos
de trabalhos dedicados à saúde bucal em
comunidades nas quais se insere.
A atuação de indiscutível qualidade, que
mantém elevados índices de satisfação
ao longo de todos esses anos, entre os
clientes do COI, resulta da atualização
contínua que perpassa a revisão dos
processos, a incorporação tecnológica, a
capacitação continuada do profissional e o
162

arrojo da gestão diante de contextos cada
vez mais competitivos e desafiadores.
Tais combinações têm-se mostrado
eficazes para que COI chegasse a quatro
décadas de atividades, dispondo de
52 consultórios, somando mais de 90
mil vidas em sua carteira de clientes
e realizando, somente em 2021, quase
370 mil procedimentos odontológicos
desde atendimentos relacionados à
promoção da saúde até intervenções
de alta complexidade, distribuídos em
12 especialidades. Esse desempenho, na
prática, significa saúde, qualidade de vida e
autoestima para as pessoas.
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ATENDIMENTO POR APP
A intensificação na utilização do
aplicativo WhatsApp para atendimento
aos beneficiários, no segundo semestre
do ano, impactou, positivamente, o
número total de atendimentos. Além da
marcação de horários para tratamento,
prevenção e exames de imagem, os
usuários receberam alertas sobre a data
de agendamento da limpeza dentária e
informações adicionais.

Crescimento de
26, 4 no número
de atendimentos
por WhatsApp em
relação ao primeiro
semestre de 2021.
O COI completou quatro décadas de atividades em 2021.

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA
O investimento em capacitação profissional é estratégia recorrente do COI, para inovar
e manter a qualidade no atendimento. Em setembro, em média, 30 cirurgiões-dentistas
participaram do curso “Do preparo à prótese contemporânea”. A oportunidade de
aperfeiçoamento da equipe resulta de uma necessidade identificada pela gestão, a fim de
reforçar a educação continuada, já que as próteses são um dos principais procedimentos
realizados no COI.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM NOVA
METODOLOGIA

NÚMERO DE ATENDIMENTO PELO WHATSAPP
40.000
35.649
30.000

28.199

Alinhado à prática já realizada nas demais
unidades da Fundação São Francisco
Xavier, em 2021, o COI implementou nova
metodologia, para mensurar o índice de
satisfação dos seus clientes. Em uma
escala de 0 a 10, o método Net Promoter
Score (NPS) considera as notas 9 e 10
dadas a clientes denominados promotores;
7 e 8 são considerados neutros; de 0 a 6,
são os detratores.

20.000

10.000

0
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SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

7.450

1º semestre de 2021

2º semestre de 2021

Total de atendimentos em 2021

2020

2021*

98, 93%

78, 75%

*A queda no resultado do índice de satisfação do cliente
em relação ao ano anterior deve-se à mudança de
metodologia de avaliação para a NPS.

Dos formulários
aplicados, foram
respondidas 3.388
pesquisas, e o COI
obteve 78, 75% de
satisfação, superando
a meta estabelecida
para o ano, de 76, 5%.
Vale ressaltar que são
considerados como
nível de excelência
os resultados com o
índice acima de 75%.
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12, 8
12, 5

15, 4
12, 0

15, 7

SET

12, 6

16, 1
14, 4

14, 4

AGO

8, 7

13, 6

JUL

2021

1, 3

3 mil

0

15, 7
14, 6

6 mil

A unidade soma mais de 90 mil vidas em sua carteira de clientes.

2020

6, 4

9 mil

8, 9

9, 5

11, 6

13, 6
9, 2

12 mil

10, 6

15 mil

14, 6

18 mil

14, 9
15, 8

PROCEDIMENTOS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

OUT

NOV

DEZ

PROCEDIMENTOS
Diferentemente do ciclo anterior, quando
o COI foi impelido a interromper, por um
período, os atendimentos eletivos em
função da pandemia de covid-19, em 2021,
as atividades ocorreram habitualmente,
seguindo todos os quesitos dos órgãos
regulamentares de acordo com os
preceitos rígidos de segurança sanitária.
Em paralelo, a reestruturação da equipe,
com foco em otimização e qualidade,
também contribuiu para elevar o número
de procedimentos em relação ao ano de
2020.

NÚMERO DE
PROCEDIMENTOS

2020

2021

Cobertos

297.552

340.933

Não cobertos

24.484

28.320
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Em 2021, os procedimentos em promoção da saúde
apresentaram o crescimento de 18% em relação ao ano
anterior.

RETRABALHO
Em mais um ciclo de alta performance, o indicador de retrabalho – número que demonstra
a necessidade de retorno do paciente após a conclusão do tratamento – foi superado se
comparado ao ano anterior. Atrela-se a essa redução o acompanhamento individualizado a
todos os atendimentos e o treinamento contínuo da equipe.

2020

2021*

0, 94

0, 08%

RETRABALHO
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Exames ocupacionais
Higiene ocupacional
Centro de treinamento
Segurança do trabalho
Ergonomia
Bombeiros

fsfx.com.br/ocupacional
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Promoção da vida aliada
à sustentabilidade

PRESENTE NAS REGIÕES
Minas Gerais: 143.028
São Paulo: 20.525
Goiás: 5.621
Rio Grande do Sul: 174
Pernambuco: 126
Espírito Santo: 58
Amazonas: 5.000
Santa Catarina: 6.000

CRESCIMENTO DE VIDAS NOS ÚLTIMOS ANOS
200.000

A VITA atua na prestação de serviços especializados em segurança, saúde ocupacional e meio ambiente.

150.000
100.000

O compromisso com o desenvolvimento
social, a busca pela excelência nas entregas
e toda expertise galgada em mais de cinco
décadas de atuação tornaram-se ponto de
partida para que a Fundação São Francisco
Xavier, alinhada às próprias estratégias
de crescimento sustentável, instituísse,
há 15 anos, a VITA – Soluções em Saúde
Ocupacional
Conjugando geração de valor e de receita,
a VITA mantém o propósito de promover o
cuidado com o ser humano, extrapolando
os limites da FSFX, para ofertar produtos
e serviços, nas áreas de saúde ocupacional
e segurança do trabalho, a empresas
e organizações brasileiras sempre em
conformidade com as regulamentações
170

vigentes. O comprometimento com a sua
missão tem-se revertido, continuamente,
na expansão da unidade, com ampliação
territorial, e no número de vidas sob sua
gestão.
Em mais um ciclo impactado pela pandemia
de covid-19 e em paralelo à atuação
responsável com seus clientes, a VITA
ocupou posição estratégica na Fundação
São Francisco Xavier, desenvolvendo
ações diversificadas em todas as
unidades, sendo, mais uma vez, essencial
no enfrentamento à epidemia global do
coronavírus. Os detalhes dessas ações
estão descritos no capítulo 2 – Nossos
esforços no enfrentamento à covid-19.

102.217

114.448

2016

2017

159.595

160.323

2019

2020

180.532

125.215

50.000
0

2018

2021

VIDAS POR LOCALIDADE EM 2021
100.000

87.127

75.000

55.549

50.000
22.954

25.000
0

Vale do Aço

Belo Horizonte
e região

Demais
localidades

14.902
Cubatão
e região
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NÚMERO DE VIDAS EM 2021

CENTRO DE TREINAMENTOS

200 mil
160, 8

159, 1

161, 3

162, 4

162, 7

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

180, 8

180, 5

179, 5

180, 5

179, 1

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

180, 8 180, 5

100 mil

0

Em mais um ano de expansão em um
contexto adverso, a VITA Soluções em
Saúde Ocupacional pode comemorar o
crescimento de sua carteira de clientes. Em
2021, a empresa Whirlpool, com contrato
firmado em suas três unidades - Joinville,
Rio Claro e Manaus – passou a integrarse aos clientes VITA, somando novas
16.000 vidas sob sua gestão e ampliando a
atuação da unidade da FSFX no Brasil.
Em Minas Gerais, nas cidades de Belo
Horizonte e Nova Lima, houve o ganho
do contrato de ambulâncias da cliente

NOV

DEZ

Vallourec, acrescentando 7.643 vidas à
carteira, somadas a outras 4.326 vidas,
obtidas pelo contrato de serviços de saúde
da mesma empresa. No Vale do Aço, a VITA
assumiu, junto à sua parceira Usiminas,
novo contrato de treinamentos para
colaboradores próprios, acrescentando,
aproximadamente, 300 vidas mensais.

Mais de 20 mil
novas vidas acrescidas
à gestão da VITA em 2021.

Em 2021, a ampliação do Centro de
Treinamentos da VITA, com maior número
de salas e espaços adequados, viabilizou
o acréscimo dos treinamentos de NR10
básico e complementar e suas reciclagens
ao portfólio de treinamentos práticos da
unidade em conformidade com a legislação
aplicável. Para isso, houve a necessidade
de contratação de engenheiro eletricista
com proficiência, além de adequações na
estrutura física local e aquisição de novos
equipamentos que garantissem melhor
experiência aos colaboradores.
O investimento na qualificação da NBR
16.170 para um dos instrutores, em nível
de coordenação de equipe, configurou
mais uma iniciativa de evolução contínua
da unidade, que passou a ser a única, na
região do Vale do Aço, a contar com tal
qualificação.

NR10 básico e
complementar
foram acrescidos
ao portfólio de
treinamentos
práticos da VITA.

CLIENTES VITA

N.M. ENGENHARIA
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O Centro de Treinamentos
da VITA viabiliza a
realização de atividades
práticas da unidade.
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UNIDADE VITA - BOM RETIRO

MODALIDADES ON-LINE, HÍBRIDA E PRESENCIAL
Em decorrência da pandemia, a VITA manteve, em 2021, a realização de seus
treinamentos nas modalidades on-line, por meio da plataforma Microsoft
Teams, e híbrida, com aulas remotas e presenciais. No entanto, diante
da melhoria do contexto epidemiológico, retornou-se, parcialmente, às
capacitações presenciais, com turmas de até 20 pessoas, respeitando as
normas de distanciamento social e proteção individual.

No ano de 2021, a unidade da VITA Bom Retiro manteve o foco na melhoria contínua
dos seus processos, buscando a revisão das metodologias e desenvolvendo ações de
aprimoramento. Após a ampliação do espaço físico, finalizada no ciclo anterior, os exames
são realizados em salas climatizadas, com materiais de primeira linha, visivelmente
superiores ao que o segmento mantém no mercado.
A unidade contém duas recepções amplas e confortáveis, uma para atendimento a
exames complementares e outra para exames clínicos, com salas de múltiplos exames de
enfermagem (acuidade visual, espirometria, eletrocardiograma e eletroencefalograma), além
de uma equipe qualificada e preparada para atendimento aos clientes.

ISO 9001
Novamente, a unidade da
VITA Soluções em Saúde
Ocupacional no Bom Retiro
alcançou a manutenção
da Certificação da
ISO9001:2015. A
auditoria ocorreu de
forma remota, em razão
da pandemia, e foram
apresentados projetos e
melhorias promovidas na
unidade, realizados com
acompanhamento do setor
de Qualidade, conforme
as diretrizes da FSFX. O
resultado foi a ausência
de inconformidades na
unidade.

Capacitações presenciais foram realizadas com turmas de até 20 pessoas.

Em 2021, a unidade contabilizou 14.983 vidas sob sua gestão.

A unidade realiza o rastreamento dos colaboradores em tempo
real, durante o atendimento, mediante o Sistema de Gestão de
Atendimentos.
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INDICADORES VITA

UNIDADE VITA - OURO BRANCO
Centrada no crescimento contínuo e na sustentabilidade de suas ações, no ano de 2021,
a VITA reestruturou os processos internos da unidade de Ouro Branco, considerando
análise de mercado, redução de custos e terceirização dos serviços de Saúde Ocupacional.
A iniciativa conferiu competitividade local à unidade, qualificando-a para expansão da sua
atuação, mantendo a excelência dos serviços prestados.

Satisfação do cliente
A pesquisa de satisfação é realizada com os clientes da VITA, e a metodologia utilizada é a
Net Promoter Score - NPS, cujo índice possibilita acompanhar o crescimento com base nos
feedbacks dos usuários. No ano de 2021, houve a implementação da pesquisa de satisfação
para avaliação da qualidade e da eficácia quanto à realização de treinamentos de saúde e
segurança do Centro de Treinamentos VITA. O resultado da pesquisa ficou acima da meta
estabelecida. Em contrapartida, a satisfação dos clientes nas unidades da VITA – Bom
Retiro e da Saúde Ocupacional da FSFX ficou abaixo da meta. Com o objetivo de reverter
esses resultados, são desenvolvidos planos de ação com foco na satisfação dos clientes.
UNIDADE
FSFX

Bom Retiro

Centro de Treinamentos

ANO

META

VALOR ALCANÇADO

2020

90%

74, 86%

2021

95, 50%

93, 68%

2020

90%

92, 61%

2021

95, 50%

92, 56%

2020

-

-

2021

90%

95, 59%

Consecução de periódicos
No ano de 2021, a consecução de periódicos da FSFX e de terceiros ficou abaixo da meta
estabelecida, mediante a regularização da demanda reprimida, causada após a publicação
da Medida Provisória MP 972/2020, que suspendeu, temporariamente, a realização dos
periódicos de março a julho de 2020. Apesar de o resultado acumulado ter ficado abaixo
da meta, houve melhoria do resultado de terceiros a partir de outubro de 2021, e a
consecução de periódicos da FSFX retornou à marca de 100%, a partir de setembro de
2021, mantendo-se com esse resultado, até o final do ano.
UNIDADE
FSFX

TERCEIROS
Em 2021, 4.445 vidas
estiveram sob gestão
da unidade.
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ANO

META

VALOR ALCANÇADO

2020

99, 50%

46, 02%

2021*

94%

81, 69%

2020

98%

84, 63%

2021*

90%

81, 60%
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SAÚDE OCUPACIONAL

Usifamília
Entre as atividades realizadas pela Saúde Ocupacional, a identificação e o encaminhamento
de colaboradores ao plano de saúde Usifamília visam promover o acompanhamento desses
indivíduos por uma equipe multidisciplinar, capacitada para conduzir o tratamento de
doenças mentais e seus impactos no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. O
acompanhamento é personalizado e integral com sigilo absoluto e respeito à intimidade. Em
2021, foi encaminhado o total de 200 colaboradores ao Usifamília.

Assistência social
Em 2021, a Saúde Ocupacional contou com a atuação do serviço social no cuidado aos
colaboradores da FSFX, no que tange a prestação de orientações, acolhimentos, esclarecimentos
e acompanhamentos individuais e de seus familiares. As principais estratégias desse serviço
são a escuta ativa, a empatia, a clareza, o mapeamento e o conhecimento das áreas e suas
necessidades, a consideração do processo de saúde e doença e os condicionantes para saúde,
ética e sigilo profissional, além da ação com encaminhamentos e rede socioassistencial. As
singularidades de cada situação orientam a decisão conjunta com cada indivíduo e família, sobre
metodologias a ser utilizadas no trabalho social especializado, para a adoção das estratégias
adequadas a cada caso.

A consecução de periódicos da FSFX retornou à marca de 100%, a partir de setembro.

Taxa de absenteísmo (até um ano)
A taxa de absenteísmo até um ano apresentou o resultado de acordo com a meta
pactuada. Em 2021, não foram contabilizados no indicador os atestados médicos com CID
relacionados à covid-19 que receberam tratativa diferenciada.
UNIDADE
FSFX

ANO

META

VALOR ALCANÇADO

2020

3, 58%

5, 05%

2021

4, 30%

3, 09%

O serviço de assistência social contém ações e projetos específicos à Saúde Ocupacional:
INICIATIVA

REALIZADOS EM 2021

PROJETO VIABILIZAR
Implementado no final de 2021, busca dar acesso aos serviços
da unidade de proteção social básica do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) a partir do encaminhamento das
situações de vulnerabilidades e riscos sociais do colaborador.

12 colaboradores atendidos pelo
projeto e 18 encaminhamentos à
rede de apoio socioassistencial.

ASSISTÊNCIA EM CASO DE FALECIMENTO

Dias perdidos
Em 2021, houve redução de dias perdidos em relação ao ano de 2020, com a diminuição do
número de licenças médicas (principalmente de CID relacionados à covid-19), refletindo o
controle da pandemia e a redução dos casos de covid-19.
UNIDADE
FSFX
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ANO

META

VALOR ALCANÇADO

2020

-

90.147

2021

-

70.551

Atua nos casos de óbitos de colaboradores e de seus
familiares. São desenvolvidas ações relacionadas ao óbito
dos segurados, e é oferecida a assistência à família por
contato telefônico ou pessoalmente, quando possível.

10 casos de óbitos atendidos.

ESTUDO SOCIAL E SALDO DEVEDOR
Ocorrem quando solicitados pelo colaborador e
somente quando o fato gerador do saldo devedor for
oriundo de problemas relacionados à saúde.

5 atendimentos e estudos sociais
para parcelamento de saldo devedor.

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

34 treinamentos pelo serviço
social, atingindo o público
de 681 colaboradores de
variados setores da FSFX.

São realizados sob demanda, com abordagem de temas diversos no
âmbito do serviço social, na prevenção e na proteção da saúde.
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Ser + Movimente

INICIATIVA

Em 2021, a Saúde Ocupacional implantou o programa de qualidade de vida Ser +
Movimente, com o intuito de estabelecer ações de intervenção, visando à prevenção e à
promoção da saúde nos aspectos biopsicossociais dos colaboradores de todas as áreas da
FSFX.
As ações e os projetos do programa são:
INICIATIVA

REALIZADOS EM 2021

PROJETO ASSISTIR
Foi implantado em 2021, com o objetivo de proporcionar assistência
social aos colaboradores em afastamento pelo INSS, a partir
do atendimento presencial ou por telefone, de acordo com a
necessidade apresentada. Abrange os colaboradores da FSFX lotados
nas localidades de Ipatinga, Itabira, Ouro Branco e Cubatão.

1.820 colaboradores contemplados
no Vale do Aço, com 188
atendimentos por mês, em média
diária de 7, 22 atendimentos

12 palestras em diversas
áreas da FSFX

Trata-se de campanhas educativas com sugestões e informações
sobre saúde disponibilizadas na página da Saúde Ocupacional e
em outros canais da FSFX. Os temas abordados estão previstos
no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO,
além de outros temas, conforme a necessidade, o levantamento
do perfil epidemiológico e a pesquisa de qualidade de vida.
PROGRAMA ERGONOMIA NO TRABALHO
Avalia postos de trabalho dos colaboradores com visitas
técnicas e ou análise ergonômica, incluindo entrevistas, análises
das divisões das tarefas, observações sobre as posturas do
colaborador no exercício de sua atividade, condições e dimensões
do mobiliário e dos postos de trabalho, além das condições
de conforto ambiental. Prevê inventário, nível dos riscos
ergonômicos e abertura de planos de ação, se for necessário.

12 campanhas mensais conforme
cronograma estabelecido

36 cargos analisados no setor
de Esterilização e nas unidades
do Usifamília; 16 visitas
técnicas no Hospital Márcio
Cunha, no Call Center, na Unidade
de Oncologia e no Hospital
Maternidade Vital Brasil; 15
treinamentos de ergonomia
para as equipes das áreas de
Lavanderia, Nutrição, Higienização,
Suprimentos e Call Center

Focaliza o acolhimento individual dos colaboradores que
vivenciam problemas emocionais, abrangendo o âmbito familiar
ou profissional. O projeto é de livre demanda. A escuta é centrada
no colaborador, e as orientações contribuem para melhoria das
relações interpessoais, a satisfação e a motivação no trabalho,
além do maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

431 atendimentos, sendo grande
parte de forma remota, para maior
abrangência e segurança, em
razão da pandemia de covid-19

GUIA-ME

RODAS DE CONVERSA - LEVEMENTE (CUIDADO)
Ações são direcionadas aos setores com maior prevalência de
CID F ou que buscam apoio. O objetivo é promover rodas de
conversas ou dinâmica em grupos com o serviço de psicologia,
mediante as demandas que surgirem após aplicação da Escala
de Indicadores de Risco Psicossocial - EIRP. São realizados
debates sobre determinados temas, os participantes
reúnem-se, e todos têm oportunidade de expressar-se.

SAÚDE NOTA 10

PROJETO ESCUTAR

RODAS DE CONVERSA - LEVEMENTE (PREVENTIVO)
É um conjunto de ações com foco na prevenção de patologias
mentais, no formato de palestras, blitzes educativas, conversas
em grupo e campanhas. São abordados temas, como estresse,
ansiedade, depressão, síndrome de burnout, meditação
consciente, autocuidado, autorresponsabilidade, entre outros.

REALIZADOS EM 2021

40 rodas de conversa
nas áreas de trabalho

Busca identificar os colaboradores com histórico de
tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas, hipertensão e diabetes,
mediante os relatórios extraídos do sistema EH&S e SIUS,
concomitantemente com a análise do perfil epidemiológico e de
morbidade. É oferecido atendimento médico para orientação e
encaminhamento ao serviço de psicologia ou à assistência social
e, posteriormente, ao Usifamília ou à rede socioassistencial..

7 colaboradores atendidos em
2021, quando o foco do programa
foi o combate ao tabagismo

GRUPOS DE APOIO
São destinados aos colaboradores após determinada situação
inesperada ou emergencial, que pode ser traumática, ocorrida no
local de trabalho. A intervenção é oferecida horas ou dias após o
evento, em única sessão, com intuito de aliviar os sintomas agudos
de estresse e prevenir o surgimento de sintomas pós-traumáticos.
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3 grupos de apoio
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Fala Aí Saúde
Este serviço foi desenvolvido em decorrência da pandemia
de covid-19, para acompanhar, de perto, a saúde física e
emocional dos colaboradores da FSFX, além de oferecer
apoio e suporte emocional. O Fala Aí consiste na aplicação
de um formulário on-line, no qual o colaborador pode
relatar a própria situação de saúde e a de seus familiares;
em seguida, ele é monitorado e recebe os encaminhamentos
necessários à melhora da sua saúde. O serviço recorre
à metodologia de pontuação, para avaliar o grau de
necessidade de acolhimento imediato e intervenção
especializada.

Ação
prevencionista
com foco
na saúde
emocional dos
colaboradores.

Em 2021, foram respondidos 1.544 questionários do Fala Aí Saúde.
637 atendimentos por meio de ligações telefônicas (colaboradores com
pontuação total igual ou maior do que 9)

Gestão de riscos

200 encaminhamentos ao Usifamília

432 colaboradores apresentaram necessidade de apoio médico e ou psicológico

232 colaboradores com acompanhamento médico e ou psicológico

de 5 a 8

Colaboradores permanecem no sistema
de monitoramento.
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Tendo a segurança como um valor inegociável, a Fundação São Francisco Xavier fomenta
e dissemina a seus colaboradores e parceiros a cultura de segurança e comportamento
seguro para melhoria do ambiente de trabalho. Por meio da VITA, ao longo de todo o ano,
a FSFX desenvolveu ações, 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.

ACIDENTES
1º SEM
2020

2º SEM
2020

1º SEM
2021

2º SEM
2021

Acidentes SPT

26

33

37

34

Acidentes CPT

4

5

9

3

Acidente com perfurocortantes

7

14

26

27

Acidente com material biológico

1

4

3

0

Ocorrência de Corpo de Bombeiros

70

39

90

83

Princípio de incêndio na subestação ou falha no gerador

0

0

0

0

INCIDENTE

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO FALA AÍ SAÚDE
de 0 a 4

SEGURANÇA NO TRABALHO

de 9 a 12

de 13 a 16

Colaboradores são transferidos para o sistema
de acompanhamento.
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OCORRÊNCIAS – BOMBEIROS
CLASSIFICAÇÃO

SIPAT 2021
1º SEM

2º SEM

Princípio de incêndio

6

2

Atendimento pré-hospitalar

16

24

Captura de animais peçonhentos

2

4

Parada de elevador

10

19

Extermínio de caixa de marimbondos

28

11

Outras ocorrências sem
potencial de risco

28

23

Não houve
ocorrência de
óbitos em 2021.

Com o tema “Torne a segurança parte do seu dia. Afinal, tudo começa pelo seu
comportamento”, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) de 2021
propôs reforçar aos colaboradores a importância da autorresponsabilidade individual
pelo comportamento, colocando a segurança como aspecto primordial no dia a dia. Houve
a promoção de atividades diversificadas, como o simulador de percepção de riscos, os
Diálogos Diários de Segurança (DDS) especiais, as palestras, a Hora Segura com abordagens
comportamentais, a blitz educativa, o quiz on-line, o espaço saúde e a aula de ioga.
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 aos colaboradores da FSFX.

ACIDENTES POR GÊNERO
AGENTE DA LESÃO

TOTAL

MULHER

HOMEM

% MULHER

% HOMEM

Perfurocortante

53

46

7

86, 8%

13, 2%

Contato com material biológico

3

3

0

100%

0%

Queda de mesmo nível

7

5

2

71, 4%

28, 6%

Acidente de carro (a trabalho)

2

2

0

100%

0%

Esforço físico excessivo

2

2

0

100%

0%

Impacto contrário

6

5

1

83, 3%

16, 7%

Prensamento de membros

1

0

1

0%

100%

Contato com produto quente

3

3

0

100%

0%

Agressão física

3

3

0

100%

0%

Contato com produto químico

2

2

0

100%

0%

Ataque de animais

1

1

0

100%

0%

83

72

11

86, 7%

13, 4%

As ações reforçaram a importância da autorresponsabilidade individual.

Total
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Durante a Sipat 2021, foram realizadas atividades diversificadas.
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Campanhas

COMISSÕES E COMITÊS

Em 2021, a realização de campanhas de
segurança teve o objetivo de orientar os
colaboradores da FSFX sobre os riscos
presentes no ambiente de trabalho e
as medidas de controle, com o intuito
de prevenir a ocorrência de acidentes.
A divulgação das iniciativas ocorre nos
canais da comunicação da FSFX. São elas:
campanha de perfurocortantes “Não baixe
a guarda para a segurança”; campanha do
“Maio Amarelo”, de prevenção de acidentes
de trânsito; campanha do “Dia da Árvore”.

Convicta de que a saúde e a segurança são preceitos inegociáveis, a Fundação São Francisco
Xavier mantém comissões e comitês que contribuem para implementar, manter, fiscalizar
e atualizar as diferentes atividades realizadas pela Instituição e que requerem cuidados
específicos, como o Comitê de Perfurocortantes, o Comitê de Radioproteção e o Comitê
Interno de Prevenção de Acidentes (CIPA). Os objetivos, as ações e os resultados dessas
iniciativas estão disponíveis no site da VITA: ocupacionalfsfx.com.br.
COMISSÕES

As campanhas de segurança têm como objetivo
prevenir a ocorrência de acidentes.

Simulado de incêndio
É premissa da Fundação São Francisco Xavier manter os colaboradores incondicionalmente
alinhados ao Plano de Resposta a Emergência contra Incêndios. Assim, em 2021, houve
simulados nos setores de internação das Unidades I e II do Hospital Márcio Cunha (HMC),
com o objetivo de representar uma ocorrência com grande potencial de dispersão nas áreas
operacionais. A ação teve a participação de cerca de 50 colaboradores, brigadistas e equipe
de bombeiros da FSFX.

A ação teve a participação de, aproximadamente, 50 colaboradores.
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2020

2021

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

155

164

Comissão de Segurança à Vida e ao Ambiente

13

14

Comissão de Perfurocortantes

10

14

Comitê de Radioproteção

15

17

Comissão do PGRSS

10

13

Outras ocorrências sem potencial de risco

28

23

Comissão do Programa de Ações Preventivas (PAP)

10

15

Total

213

13

Hora Segura
Entre as iniciativas voltadas para a
segurança do trabalho, a realização do
programa Hora Segura objetiva detectar
boas práticas e oportunidades de
melhoria, bem como gerar compromisso
por meio de uma liderança participativa
e comprometida com o comportamento
seguro. Nessa proposta, a liderança
executa ações em conjunto com os
colaboradores de todas as unidades
da FSFX, como inspeção de segurança,
auditoria comportamental, investigação de
ocorrência (in loco) e verificação do ciclo
de trabalho. As inspeções são realizadas
semanalmente, as oportunidades são
verificadas por check-list de apoio, e os
itens considerados são acompanhados
pelo Sistema de Gestão e Planejamento
Estratégico da FSFX e em reuniões mensais
da diretoria.

Em 2021, foram realizadas
419 inspeções em diversas
áreas da FSFX. Todas as não
conformidades são cadastradas
e tratadas pelas áreas no
sistema.
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Treinamento ISO 45001:2018

MEIO AMBIENTE

Com foco absoluto na evolução satisfatória dos seus
processos e serviços, em 2021, a VITA integrou mais uma
iniciativa de aprimoramento proporcionada pela FSFX.
O treinamento sobre a interpretação dos requisitos da
norma da ISO 45001:2018 é destinado às organizações
que almejam obter alto nível de compreensão das questões
que podem afetar o gerenciamento das responsabilidades
de saúde e segurança ocupacional em relação aos seus
colaboradores, desenvolvendo um sistema altamente
eficaz que agregue valor ao negócio. A qualificação dos
colaboradores da VITA teve como propósito posterior a
elaboração de um diagnóstico para implantação do Sistema
de Gestão de Saúde e Segurança. Dessa forma, o VITA
busca alcançar tal certificação, promovendo melhoria dos
resultados em saúde e segurança do trabalho.

A implementação de ações que preservem e mitiguem o impacto de suas atividades ao meio
ambiente é prerrogativa da Fundação São Francisco Xavier, que conjuga responsabilidade
social e crescimento sustentável. Assim, a Instituição mantém, ao longo dos anos,
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 o tratamento e o descarte adequado dos resíduos gerados em seus
processos, a Instituição busca 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 5. Gestão ambiental, deste
relatório.

Participação
de 20
colaboradores
das áreas
administrativas,
de saúde, de
segurança e de
qualidade da
FSFX.

Residência médica
O projeto para implantação do Programa de Residência em Medicina do Trabalho, cujo
objetivo é formar médicos especialistas, capazes de utilizar conhecimentos e tecnologias,
envolvendo a percepção, a reflexão, a crítica, entre outros atributos, para atenção
integral à saúde dos trabalhadores, tornou-se realidade na VITA, em 2021. As etapas
de implementação do programa incluíram a criação do Programa de Credenciamento
do Programa de Residência (PCP), definindo sua estrutura, aulas, cronograma, temas,
períodos, entre outros. A iniciativa foi submetida ao Sistema da Comissão Nacional de
Residência Médica para credenciamento, passou por auditoria on-line pelo Ministério da
Educação (MEC) e foi aprovado. A próxima etapa será a divulgação do Processo Seletivo
Complementar (PSU) e das vagas para residência médica. Todo o processo de implantação
do programa teve o apoio e a participação ativa do núcleo de ensino e pesquisa da FSFX.

O programa de Residência Médica da VITA tem
previsão de início em março de 2022, inicialmente,
com duas bolsas.
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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
- do berçário ao maternal II
Certificação ISO 9001
3.060 alunos em 2021
147 professores
239 Bolsas Filantropia
para a educação básica
fsfx.com.br/colegio-sao-francisco
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92 bolsas para a Faculdade
de Enfermagem
11 bolsas PROUNI 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
on-line de aulas
4 Bibliotecas
Acervo impresso: 6.317
títulos e 13.476 exemplares
Acervo on-line (Bibliotecas
digitais: “Minha Biblioteca”
e “Biblioteca Virtual 3.0
- Pearson”): 12.364
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Educação humanizada e de qualidade
desde o primeiro ano escolar.

Fundação São Francisco Xavier

Destaques de 2021
BOLSAS SOCIAIS
Comprometida com a promoção da educação e o desenvolvimento social, a Fundação
Educacional São Francisco Xavier adota iniciativas de inclusão com impacto positivo para
a comunidade na qual se insere. O Programa de Bolsa Social/Filantropia destina parte da
receita da Instituição a bolsas sociais, contemplando estudantes vindos, na maioria das
vezes, da rede pública cujas famílias se enquadram na classificação de baixa renda.

Educação com
qualidade e inclusão
Desde a instalação de um contexto atípico
decorrente da pandemia, as instituições
educacionais públicas e privadas no país
vivenciaram períodos de instabilidade
que conjugaram suspensão das aulas,
ensino remoto, retorno escalonado,
híbrido e presencial. Nas unidades da
Fundação Educacional São Francisco Xavier
(FESFX), a reorganização da estrutura e
os investimentos robustos viabilizaram a
continuidade das atividades educacionais
de acordo com os preceitos mais rígidos e
adequados de segurança sanitária, exigidos
pelos órgãos competentes.
O retorno das aulas em formato híbrido
proporcionou às famílias o direito de optar
pelo ensino remoto ou pelo presencial e
exigiu investimentos altos, adaptações
da educação de base à superior e esforço
sobrecomum de todas as equipes. A
implementação tecnológica, característica
usual da prática educacional da FESFX,
propiciou a transmissão dos conteúdos e
192

a utilização das ferramentas adequadas
à conciliação das modalidades. O
escalonamento das atividades presenciais e
a reorganização dos espaços tornaram-se
preponderantes para o acolhimento seguro
das pessoas.
Mesmo diante de uma condição instável,
a Fundação Educacional, como extensão
educacional da Fundação São Francisco
Xavier (FSFX), concilia atuação sustentável
e responsabilidade social. Por isso, manteve,
em 2021, a participação em projetos de
inclusão, como o Programa Trilhas de Futuro,
por meio do qual, em parceria com o governo
estadual, disponibilizou 632 vagas em seus
cursos profissionalizantes para jovens de
famílias de baixa renda. Outra iniciativa
ocorreu pelo programa Alfabetização, em
que, com recursos próprios, a Fundação
proporcionou aprendizado a crianças de
escolas públicas municipais. Essa é a prova de
que é possível conciliar ensino de excelência e
iniciativas sociais para transformar pessoas.

Concedidas 239 bolsas de estudos integrais para crianças e
jovens socioeconomicamente carentes em 2021.
Os alunos são selecionados por meio de processo seletivo previsto em edital e passam a
frequentar uma das unidades do Colégio São Francisco Xavier. A bolsa é concedida aos
candidatos que preencherem os critérios socioeconômicos e forem aprovados no teste de
seleção, conforme o número de vagas disponíveis. Um dos requisitos do Programa de Bolsa
Social/Filantropia observa a renda mensal per capita familiar de até 1, 5 salário-mínimo
para a bolsa integral. Além disso, o programa fornece uniformes e livros didáticos a alunos
do ensino regular e vale-transporte quando necessário.

BOLSAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD
No intuito de preparar os profissionais para o mercado de trabalho, 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, estavam a
conclusão ou o andamento do ensino médio e os laudos comprobatórios da deficiência e ou
da reabilitação.

DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PCD POR ANO
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No total, 28 estudantes
já foram beneficiados
com as bolsas PCD.

2021
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114 crianças atendidas
pelo Projeto Alfabetização.

MATRÍCULAS DE ALUNOS PCD* NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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*Somente são considerados os alunos com laudo conclusivo.
Não constam, no levantamento, os alunos com diagnóstico em investigação.

COLETA SELETIVA

PROJETO ALFABETIZAÇÃO
Em parceria com o poder público, a Fundação São Francisco Xavier patrocinou o processo de
alfabetização de crianças do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal de Ipatinga
mediante a seleção de duas escolas, pela Secretaria Municipal de Educação. As aulas
foram realizadas nas dependências do CSFX, no contraturno da escola de origem do aluno
e recorreram a metodologias dinâmicas e acolhedoras para alfabetização e letramento.
Houve, também, o atendimento por meio do Serviço de Orientação Educacional, com foco
nas áreas sociais e comportamentais. Além disso, os estudantes receberam material escolar,
lanche, transporte em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, uniforme, kit de higiene e
prevenção contra a covid, com máscara, squeeze, álcool em gel e uma necessaire.

INCLUSÃO DOS ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
A inclusão baseia-se no princípio da
igualdade de condições para acesso e
permanência na escola. Assim, o educando
com deficiência é inserido nas turmas
regulares de ensino, com acesso a espaços
comuns de aprendizagem. A partir da
análise biopsicossocial, conforme a
necessidade, a equipe pedagógica elabora
o Plano de Desenvolvimento Individual.
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ALUNOS POR DIAGNÓSTICO
- DADOS DE 2021
Autismo
32%

21%

Impactos da coleta

122, 84 árvores
preservadas

Economia de
25, 32 mWh de
energia

Economia de
583.436, 61 litros
de água

Economia de 1.998,
68 kg de minério
de ferro

Economia de 231,
405 kg de carvão
mineral

Economia de 31,
275 kg de cal

Economia de
3, 97 kg de
petróleo

Emissão de 22, 08
ton. de CO₂ evitada

Outros
Mais de
um laudo
TDAH

21%

Iniciado em 2016, o projeto de Coleta Seletiva CSFX contribui para a redução do volume de
materiais descartados nos aterros sanitários ou nos lixões do município ao mesmo tempo
em que gera renda para integrantes da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
do Vale do Aço (Amavale). A iniciativa possibilita, também, promover a reflexão de crianças
e adolescentes sobre os cuidados com o meio ambiente. A reciclagem evita que recursos
naturais sejam gastos na produção de novos materiais, tendo impacto na preservação
ambiental. Em 2021, em razão da suspensão parcial das aulas presenciais, o volume de
resíduos foi menor.

26%

*Dados levantados a partir de informações do site Pensando Verde e FAO-ONU.
Valores calculados considerando os resultados de 2021.
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Educação infantil e
ensino fundamental I

Iniciativa anual do CSFX
de proximidade com
estudantes e familiares.

OLÍMPIADAS DO CONHECIMENTO
Proporcionar aos alunos experiências que estimulem seus potenciais e desenvolvam suas
habilidades é parte das atividades realizadas pelo Colégio São Francisco Xavier. Em 2021,
a participação dos estudantes nas olimpíadas nacionais do conhecimento tornou-se mais
relevante com o envolvimento de alunos do ensino fundamental II (do 1º ao 5º ano) que se
lançaram a propostas externas e arrancaram aplausos pela participação e pelos resultados
alcançados.

DESATANDO NÓS E FAZENDO LAÇOS
Em mais um ciclo de atividades do projeto "Desatando nós e fazendo laços", em 2021,
o CSFX realizou a palestra “Escola e Família: atitudes positivas que fazem a diferença”,
direcionada a educadores, alunos e familiares, além dos demais públicos interessados. Com
abordagem dinâmica, o evento apresentou questões que perpassam o ambiente escolar e
familiar com reflexões sobre limites, princípios, atitudes e valorização do ser humano.

Desde o ensino de base, os alunos do CSFX são estimulados a desenvolver seus potenciais.

Olimpíada Canguru:
16 alunos medalhistas
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Olímpiada Brasileira
de Astronomia:
17 medalhistas

Olimpíada de Matemática
Poliedro:
4 medalhistas

CONHECIMENTO, PESQUISA E INVESTIGAÇÃO
Em continuidade ao projeto "Investigando Ipatinga", os alunos do 3º ano do ensino
fundamental I realizaram atividade prática na Estação Pedra Mole, aliando conhecimento,
descontração e contato com a natureza. Fundada em 1922, às margens do rio Piracicaba, e
tombada pelo patrimônio histórico e cultural de Ipatinga, as Ruínas da Estação Pedra Mole
constituíram um dos roteiros de pesquisa e estudo dos alunos, além de outros patrimônios
históricos, culturais e turísticos da região, visitados pelas crianças.
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INTERAÇÃO E ENVOLVIMENTO
Diante de um período de muitas readequações, em decorrência da pandemia de covid-19,
o ano de 2021 caracterizou-se pela busca constante da Instituição em proporcionar aos
estudantes e a seus familiares experiências agradáveis e seguras. As iniciativas presenciais
ocorreram com dinamismo e escalonamento de alunos, familiares e equipes, por horários ou
turnos, proporcionando momentos de interação da educação infantil, do ensino
fundamental I, do CSFX Integral, do Programa Bilíngue, entre outros.

Ensino fundamental II
OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
Baseadas em desafios intelectuais em diferentes áreas do conhecimento, as olimpíadas
nacionais são normalmente voltadas aos alunos do ensino básico e funcionam como etapas
qualificadoras para competições internacionais, nas quais o Brasil vem destacando-se nos
últimos anos. Propondo o aprendizado por meio de um processo que se inicia no contexto
lúdico e desenvolve a autonomia intelectual do participante, agregando experiências e
conteúdos extras, as iniciativas olímpicas têm impacto coletivo nas comunidades escolares,
com a formação de “culturas olímpicas” e o avanço dos índices educacionais.
O CSFX incentiva os alunos a participar dessas competições mediante a formação da turma
olímpica como um diferencial para a preparação. Além disso, aqueles que participam podem
apresentar pontuações suficientes para ingressar em universidades, no Brasil e no exterior,
alcançando medalhas e certificados que contribuirão no seu currículo escolar.

PÓDIO DO CONHECIMENTO (ESTADUAL E NACIONAL) EM 2021

Retorno presencial mediante os protocolos de segurança sanitária.

Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica
15 medalhas de ouro
17 medalhas de prata
7 medalhas de bronze

Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP)
12 menções honrosas

EVENTOS
Apresentação de projetos Baby Care
Encerramento do 2º período
Projeto Gigantes da Natureza - 1º período

Olimpíada Poliedro
4 medalhas de ouro
6 medalhas de prata
5 medalhas de bronze
11 menções honrosas

Projeto Era Uma Vez - 1º ano
Projeto Educação Financeira - 2º ano
Projeto Investigando Ipatinga - 3º ano
Projeto O Grande Circo Lírico - 4º ano

Olimpíada International
Youth Math Challenge
Matemática
1 medalha de bronze

Olimpíada Nacional de
História do Brasil
6 medalhas de prata
6 medalhas de bronze
3 medalhas de cristal
11 menções honrosas

Olimpíada Nacional
de Ciências
4 medalhas de ouro
1 medalha de prata
2 medalhas de bronze
4 menções honrosas

Olimpíada Mineira
de Química
18 alunos finalistas;
concurso em andamento

Projeto Poesia - 5º ano
ATENDIMENTOS PRESENCIAIS COM ESCALONAMENTO
Seleção de 2022 para novatos - 1ª chamada
Seleção de 2022 para novatos - 2ª chamada
Programa de Bolsas Usiminas da educação infantil ao ensino médio
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Astrolimpíada
2 menções honrosas

Olimpíada Brasileira
de Robótica
1 medalha de ouro

Olimpíada Canguru
2 medalhas de ouro
12 medalhas de prata
4 medalhas de bronze
3 honras ao mérito
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PROJETO INTERPRETA TUDO

FOCO E INTERATIVIDADE

Implementado como devolutiva às análises dos professores sobre as respostas durante a
aplicação da prova diagnóstica de 2021, o projeto interdisciplinar “Interpreta Tudo” tem
o objetivo de desenvolver a habilidade de interpretar os enunciados das questões das
disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. A iniciativa,
voltada para estudantes do ensino fundamental II, reforça o compromisso da FESFX com o
aprendizado do aluno e a qualidade do ensino.

Com o objetivo de apresentar e esclarecer a dinâmica de atuação do CSFX, projetada com
o formato híbrido instalado durante a pandemia de covid-19, foi realizada a live "Foco e
interatividade" para alunos e familiares do Colégio. Oportunamente, houve explicações
sobre as atividades, as avaliações, as regras de convivência, as ferramentas para as aulas
híbridas, os canais de informação e comunicação, as provas presenciais, os suportes
adicionais e as plataformas de trabalho.

RESGATANDO A MATEMÁTICA
Também em resposta às avaliações diagnósticas realizadas no CSFX, em 2021, o projeto
“Resgatando a Matemática” objetiva desenvolver as habilidades em matemática dos alunos
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II, por meio de acompanhamento para a obtenção
do currículo adequado à sua faixa etária e ao ciclo de aprendizagem.

TRANSIÇÃO DO 5º PARA O 6º ANO
Atenta às necessidades dos clientes, a FESFX implementa diferentes ações ao longo do
ano, no intuito de contribuir para suplantar os desafios do aprendizado enfrentados
pelos estudantes, para que evoluam em seu desempenho. A iniciativa chamada de
“Transição do 5º para o 6º ano” permitiu que os alunos compreendessem melhor as novas
responsabilidades e os deveres da nova fase. Foi realizada aula prática no laboratório de
Ciências, roda de conversa com a coordenação, a orientação e os professores, além de visita
ao novo ambiente escolar. Concomitantemente, pais e responsáveis por alunos do 5º ano
também foram acolhidos e ouviram explicações sobre as mudanças. Houve apresentação da
proposta pedagógica, aulas expositivas das matérias e visita ao espaço escolar.

EMPREENDEDORISMO CRIATIVO E SOLIDÁRIO
De acordo com os preceitos de desenvolvimento humano e social adotados pela
FEFSX, o empreendedorismo e a solidariedade surgem como aspectos trabalhados em
sala de aula, de forma associada. Ao praticar as habilidades aprendidas nas aulas de
Empreendedorismo Criativo, os alunos do 9º ano organizaram o evento de cultura pop
Met Rock, no qual apresentações musicais, desfiles de trajes criativos e torneio esportivo
serviram de atrativo para que o público pudesse comparecer, doando alimentos não
perecíveis, fraldas geriátricas, materiais de higiene pessoal. O total arrecadado foi
destinado ao Lar Assistencial Paulo de Tarso.
Atenta às necessidades dos alunos, o CSFX desenvolve ações ao longo do
ano, no intuito de contribuir para suplantar os desafios do aprendizado.
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Ensino médio
HORIZONTE ENEM
Em mais uma iniciativa voltada para atender às necessidades dos estudantes e viabilizarlhes os recursos necessários para o alcance dos objetivos de aprendizado, o projeto
Horizonte Enem foi criado como um diferencial do ensino médio, destinado aos alunos
terceiranistas do CSFX. O projeto é composto por fases que envolvem o fazer pedagógico
e tem como objetivo os resultados internos e externos dos alunos, sem perder a qualidade
nos processos que envolvem a formação em sua integralidade, redesenhando rotas. Assim,
promove-se o ensino de qualidade, desenvolvendo nos alunos melhor desempenho.

CICLO DE PALESTRAS
O que os estudantes e os atletas têm em comum?
1ª ETAPA

Guia definitivo do estudo eficiente
Desvendando o TRI – palestra on-line
Desenvolvimento socioemocional e motivação

Fundação São Francisco Xavier

VESTIBULARES SERIADOS/CSFX
Aberto a todos os alunos matriculados
no primeiro ano do ensino médio, os
vestibulares seriados são realizados
durante os três anos dessa etapa do
ensino e permite a avaliação gradual do
desempenho do aluno. Com expressiva
adesão dos estudantes do CSFX, as
provas são sequenciadas, realizadas ano
a ano e compostas por, pelo menos, uma
redação. O Programa de Ingresso Seletivo
Misto (PISM) é uma das preferências dos
estudantes e tem a vantagem de ser
realizado sem a necessidade imediata
de definição sobre o curso desejado.
Além disso, a Instituição acompanha
o desempenho dos participantes,
promovendo simulados preparatórios
para o PISM, a fim de garantir os melhores
resultados.

Em 2021, 54
alunos estiveram
matriculados no
módulo I, e 40 alunos,
no módulo II

Análise de questões do Enem
CICLO INVESTIGATIVO
A participação dos alunos no projeto inicia-se com o preenchimento de um
questionário on-line no qual são colhidas as seguintes informações:
2ª ETAPA

Opções de cursos pretendidos
Opções de instituições de ensino superior que participam do SISU
Notas de referência para parâmetro de comparação com
as notas exigidas pelos cursos pretendidos

TABULAÇÃO DE DADOS E PAINEL INDIVIDUAL DE METAS ACADÊMICAS (PIMA)
3ª ETAPA

Painel de Metas Acadêmicas (PMA) é um relatório sobre o comparativo entre as notas de
referência do estudante e a nota exigida para ingresso no curso e na instituição pretendidos

ATITUDE NOTA 10
O impacto da pandemia de covid-19 repercutiu em todas as ações pedagógicas do
Colégio. As aulas, inicialmente suspensas, retornaram em modelo híbrido e continuaram
mediadas por tecnologia. Alunos e professores desdobraram-se para aprender a lidar com
plataformas digitais de áudio e vídeo. As avaliações foram realizadas presencialmente e/ou
em casa, ao mesmo tempo. Ciente do contexto atípico, o Serviço de Orientação Educacional
do CSFX promoveu eleição dos alunos de cada turma que mais se destacaram em atitudes,
contribuindo com a equipe pedagógica na busca de alternativas viáveis para os desafios
cotidianos. Valorizou-se o engajamento nas aulas, a determinação ante as dificuldades, o
espírito de equipe e a solidariedade com colegas e professores.

Plano de ação para a obtenção dos resultados pretendidos

4ª ETAPA

5ª ETAPA
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MENTORIAS INDIVIDUAIS
Atendimento individual ao aluno para apresentação do plano de ação

Em 2021, foram eleitos dois alunos representantes em cada
série, totalizando 18 líderes de turma no segmento.

CURSO – HORIZONTE ENEM – RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
Curso revisional de resolução de questões de agosto a novembro
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LIVES E PODCASTS
Ainda sob o impacto da pandemia de covid-19, a equipe de ensino da Fundação
Educacional São Francisco Xavier manteve, em 2021, encontros virtuais que garantissem
a formação integral do aluno com a segurança necessária ao momento. A realização das
lives, com a participação de toda a equipe de professores e dos demais profissionais
envolvidos, tornou-se relevante para a valorização dos diversos saberes em todas
as áreas do conhecimento. Houve a oferta de pílulas informativas, palestras em
parcerias com outras instituições, a exemplo da PUC Minas, e lives pedagógicas e
interdisciplinares. O ensino médio recebeu atenção especial com encontros com
profissionais engajados que se dispuseram a falar aos alunos sobre a realidade do
mercado de trabalho nas mais diversas áreas.

CSFX Técnico

PROXIMIDADE COM AS FAMÍLIAS
Alinhada aos preceitos da FSFX de elevar a experiência do cliente, a equipe pedagógica
planejou e realizou uma série de encontros virtuais ou escalonados com os familiares e os
responsáveis pelo aluno. Houve atendimentos individuais agendados e em plataforma
digital, circulares, notas divulgadas em grupos de WhatsApp e informações dispostas
nas redes sociais, personalizadas pelo serviço de orientação.

APROVAÇÕES

O CSFX apresentou
o resultado
correspondente a
72% nas aprovações
em vestibulares,
em 2021.
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Ao longo dos anos, o desempenho acima
da média tem sido constante entre
os alunos do ensino médio do CSFX.
Para a obtenção e a manutenção desse
resultado, a equipe docente permanece
comprometida com a formação de
jovens pensadores e pesquisadores que
expressem suas ideias e saibam ouvir o
outro, adotando iniciativas e atuando em
benefício de uma sociedade melhor. Esse
compromisso dá-se por meio da oferta
de conhecimentos teóricos, práticos
e tecnológicos. Frutos da educação
conduzida por profissionais de alto
desempenho, as aprovações destacamse nos vestibulares de universidades
públicas e privadas de todo o país.

As aulas ocorreram em formato híbrido, com encontros presenciais e remotos.

Em mais um ciclo de atividades impactadas pelas ações de enfrentamento à pandemia
de covid-19, em 2021, o CSFX Técnico adotou o modelo híbrido para realização das aulas,
conjugando encontros presenciais e remotos, sem reduzir a qualidade do ensino ou o
interesse do aluno. As adaptações transcorreram conforme os protocolos dos órgãos
regulamentadores e o plano de contingência da FSFX, garantindo a continuidade do
aprendizado com a segurança de alunos, professores, auxiliares e gestores.

ALUNOS MATRICULADOS EM 2021 (PAGANTES)
MATRICULADOS NO 1° SEMESTRE

219 alunos

MATRICULADOS NO 2° SEMESTRE

143 alunos

CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CURSOS DE CURTA DURAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE FORMAÇÃO DIVERSIFICADA
MATRICULADOS EM "INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA"

32 alunos

MATRICULADOS EM "QUALIDADE EM COLETA"

21 alunos
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Por meio do Trilhas do Futuro, o CSFX
Técnico efetivou 632 matrículas em 2021.

Faculdade São Francisco Xavier
Em 2021, o segundo ano de atividades da Faculdade São Francisco Xavier, apresentou-se
o desafio de manter a qualidade de ensino com as atividades acadêmicas desenvolvidas no
modelo híbrido. Os 122 alunos em conjunto com o corpo docente e administrativo deram
continuidade à tarefa da construção de um projeto pedagógico inovador que proporciona a
formação humanística, crítica, reflexiva e ético-legal.

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA:
PRIMEIROS SOCORROS ESCOLARES
No ano de 2021, deu-se início ao projeto sobre primeiros socorros e prevenção de
acidentes, ministrado para escolares do ensino público e privado. Os cursos fizeram parte
de um projeto de extensão universitária da Faculdade de Enfermagem da Fundação São
Francisco Xavier. Participaram 56 crianças de 8 a 12 anos de idade do integral do CSFX e
de escolas públicas do município de Ipatinga. Foram aplicados o pré-teste e o pós-teste
com questões objetivas, ao final de cada curso. Recorrendo à dramatização e ao teatro
de fantoches como estratégias de ensino, o objetivo de capacitar escolares em primeiros
socorros foi atendido plenamente.

PROGRAMA TRILHAS DE FUTURO

NIVELAMENTO DE PORTUGUÊS

Comprometidas com a responsabilidade social, a FSFX e a FESFX mantêm iniciativas que
contribuem para a transformação da sociedade. Em parceria com o governo de Minas
Gerais, o CSFX Técnico integra o Programa Trilhas de Futuro, que objetiva viabilizar, com
gratuidade, cursos técnicos de formação profissional a jovens estudantes de famílias de
baixa renda, promovendo perspectiva de empregabilidade a partir da infraestrutura já
existente e da expertise de instituições públicas e privadas. Além da gratuidade do curso,
os alunos selecionados recebem vale-transporte e vale-alimentação.

Com o objetivo de ensinar a língua portuguesa aos futuros graduados de Enfermagem,
com o pressuposto da prática que deve refletir, compreender e estudar, em 2021, houve
a continuidade do projeto de nivelamento da língua portuguesa. As atividades foram
desenvolvidas com 52 alunos do primeiro e do segundo períodos da graduação, com o
alcance de seus objetivos.

ESTÁGIO E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

MATRICULADOS NO 1° SEMESTRE

219 alunos

MATRICULADOS NO 2° SEMESTRE

143 alunos

* Os números contemplam alunos dos cursos técnicos em Administração,
Análises Clínicas, Enfermagem, Informática e Mecânica.
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Gestão
ambiental
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Desempenho sustentável é
crescer com responsabilidade

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM 2021 (kWh)

UNIDADE
HMC I

8.153.330

HC

2.614.375

HMC II

3.325.805

Unidade de Oncologia

1.417.172

HMCC

1.175.977

COI

441.963

CSFX Cariru

380.414

VITA

244.288

Unidade Avançada Canaã

160.445

Unidade de Atenção Primária Canaã

68.105

CSFX Horto

58.996

Unidade de Medicina Diagnóstica - Ideal

58.720

Unidade de Entrega de Resultados

41.400

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

37.913

Baby Care

36.080

Unidade Avançada de Timóteo

35.360

CAC Itabira

5.246

CAC João Monlevade

3.000

Total

Entre os compromissos firmados pela
Fundação São Francisco Xavier, ao longo
de cinco décadas de existência, está a
responsabilidade socioambiental. Esta
atitude ética e invariável determina que
a Instituição mantenha, em todas as suas
unidades e frentes de atuação, amplas
ações que visam mitigar ou eliminar o
impacto das suas atividades sobre o meio
ambiente. São iniciativas estratégicas,
calcadas pela gestão e permeadas
no cotidiano por toda a estrutura
institucional que dão sustentação a um
crescimento saudável, sempre atrelado a
uma relação de respeito e proximidade com
a comunidade.
Em termos exemplificativos, a FSFX adota,
sistematicamente, a revisão
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e a substituição de metodologias por
técnicas mais eficazes; a incorporação
tecnológica com foco em performance;
a otimização de processos; a reciclagem
e o descarte adequado dos resíduos em
total conformidade com a legislação
vigente. É, também, parte essencial
desse compromisso socioambiental o
fortalecimento da cultura sustentável
por meio de ações de conscientização e
da capacitação humana para mudança
de comportamento. Assim, com empenho
absoluto na implementação das
melhores práticas, a Fundação exercita
tal responsabilidade, promovendo o
envolvimento de seus stakeholders,
gerando valor e desenvolvimento,
cuidando dos recursos hoje, para garantir
prosperidade ao amanhã.

Em 2021, o
consumo de
energia elétrica
nas unidades
da FSFX foi de
18.258.589 kWh.

18.258.589

A redução no consumo de energia nos anos de 2020 e 2021 deve-se, basicamente, a dois
fatores:

1

impactos da pandemia de covid-19, quando algumas unidades reduziram o número de
atendimentos;

2

ações de combate aos desperdícios de energia elétrica com atividades de
conscientização e substituição de equipamentos tecnologicamente defasados por
outros novos e mais eficientes.

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM TODAS AS UNIDADES (kWh)
20 milhões
15 milhões

17.705.493

19.656.205

18.313.977

18.258.589

2020

2021

13.020.467

10 milhões
5 milhões
0

2017

2018

2019
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Também no ciclo de 2021, a Fundação somou
cinco unidades migradas para o Mercado
Livre de Energia, totalizando oito unidades
da FSFX, sendo as Unidades I e II do Hospital
Márcio Cunha (HMC), o Colégio São Francisco
Xavier (CSFX) - unidade Cariru, a VITA
Soluções em Saúde Ocupacional, a Unidade
Avançada Canaã, o Centro de Odontologia
Integrada (COI), o Hospital Municipal Carlos
Chagas (HMCC) e a Unidade de Oncologia do
HMC. Essa iniciativa proporcionou,
para o ano de 2021, a economia de
R$ 2.270.547, 00, representando a redução
aproximada de 23% nos custos
comparados com o Mercado Cativo.

Entre os fatores que contribuíram para a redução do consumo de energia destinado ao
sistema de refrigeração, destacam-se: a implementação do modelo de trabalho home office,
as interrupções e a diminuição dos atendimentos eletivos das unidades e a redução dos
procedimentos cirúrgicos.

A migração de oito unidades da
FSFX para o Mercado Livre de
Energia proporcionou, em 2021,
a redução aproximada de
23% nos custos de energia.

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA COM SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES (kWh)
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O gás liquefeito de petróleo (GLP) é um combustível utilizado nos setores de Nutrição
Dietética e Laboratório de Patologia Clínica no HMC I, no HMC II, no HMCC e no HC. Além
disso, o boiler foi usado para aquecimento de água no HMC II. Em 2021, foram consumidos,
aproximadamente, 48.282 kg de GLP nas unidades da FSFX.

1.200.000

1.000.000

O aumento no consumo do produto em relação ao ano anterior decorreu, principalmente,
das ações de retomada operacional de algumas unidades, após a redução nos casos de
transmissão da covid-19, como a reabertura gradativa dos atendimentos de consultas
médicas ambulatoriais, a realização das cirurgias eletivas e as internações. Tais iniciativas,
consequentemente, provocaram o aumento de cocções nas unidades de Nutrição da FSFX e
a ampliação do sistema de aquecimento de água para banho no HMC II.

800.000

600.000

400.000

200.000

CONSUMO DE GLP NAS UNIDADES
0

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
60.000

As principais fontes de energia que abastecem os equipamentos da FSFX são a energia
elétrica, o gás liquefeito de petróleo (GLP) e o gás natural (GN).
Em 2021, o consumo de energia elétrica empenhado no sistema de refrigeração das
unidades da Fundação São Francisco Xavier totalizou 4.875.438 kWh. A taxa foi menor,
comparada ao ano de 2019 e superior ao ano de 2020 (cf. gráfico) com a retomada das
operações em algumas unidades da FSFX, mediante a diminuição dos casos de covid-19.
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45.000

51.088

54.524
44.458

43.519

48.282

30.000
15.000
0
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2019
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O fornecimento de vapor no HMC I é por geração interna, com uma caldeira, ou por
gasoduto fornecido pela Usiminas. Desta forma, consegue-se mensurar, pelo período,
qual operação é mais viável economicamente, mantendo-se a segunda como opção de
contingência.
O consumo médio de vapor saturado no HMC I foi de 1.116 toneladas por mês, em 2021. O
gás natural (GN) fornece o vapor que abastece as máquinas térmicas e as
autoclaves responsáveis pela esterilização de materiais diversos. Além disso, é empregado
para o cozimento de alimentos, o aquecimento de água para banho e a lavagem de rouparia
no HMC I. Esse sistema consumiu, aproximadamente, 383.899, 94 m³ de GN no ano de
2021. Em relação a 2020, o consumo de GN foi menor em decorrência da maior utilização,
pelo HMC I, do vapor fornecido pela Usiminas, na maior parte do ano. As demais unidades
da FSFX não apresentam consumo de vapor.

CONSUMO DE VAPOR NO HMC I

CONSUMO DE GN NO HMC I

2017

2017

13 mil

2018

41 mil

2018

2019

34 mil

2019

2020

34 mil

2020

2021

35 mil

Consumo (tonelada)

2021

383 mil

877 mil

738 mil

Redução do consumo de energia
914 mil

960 mil

Consumo (metro cúbico)

Em 2021, a FSFX manteve a otimização do consumo de energia mediante a substituição de
equipamentos com melhor eficiência energética. Dois pontos relevantes foram a montagem
e o comissionamento do sistema novo de vácuo clínico com inversor de frequência nas
unidades do HMC I e do HMC II, proporcionando maior segurança nos procedimentos
assistenciais e redução no consumo de energia elétrica em relação aos equipamentos
antigos utilizados.

META DE 2022
Planeja-se a substituição do abastecimento de gás GLP das unidades
do HMC I e do HMC II pelo suprimento por gás natural. Essa iniciativa
é viável com a conclusão da mudança na forma de abastecimento de
GNC, que era por carreta carregada com cilindros pressurizados, para
fornecimento direto por gasoduto da GASMIG (BR-381), tornando o
custo do GN menor que o do GLP.
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META DE 2022
Planeja-se a inserção no mercado de Fazenda de Energia das unidades
descentralizadas da FSFX. A migração objetiva a economia de até
20% de energia elétrica em relação ao Mercado Cativo.
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234, 5
178, 8

172, 8

Total

186, 2

229, 9

241, 7
187, 6

Fontes subterrâneas

150 mil

ÁGUA

No ano de 2021, o volume de
água captada para uso em todas as
unidades da FSFX foi de 230.954 m³.

CONSUMO DE ÁGUA
EM 2021 (m³)

HMC I

120.000

HMC II

41.385

HC

39.777

CSFX Cariru

9.353

Hospital Maternidade Vital Brazil - FSFX

4.704

COI

3.843

Unidade de Oncologia

3.267

HMCC

2.258

VITA

1.986

CSFX Horto

1.343

Baby Care

776

Unidade Avançada Canaã

600

Unidade de Atenção Primária Canaã

479

Unidade Avançada de Timóteo

311

Unidade de Entrega de Resultados

291

Unidade de Medicina Diagnóstica - Ideal

276

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

264

CAC Itabira

30

CAC João Monlevade

11

Total

0

2017

2018

2019

2020

44, 6

55, 69

UNIDADE

57, 05

50 mil

54, 0

100 mil
49, 9

O fornecimento de água
no HMC I é efetuado
por empresa parceira
da FSFX, por meio de
tratamento próprio, sendo
o recurso proveniente do
rio Piracicaba. O HMC II,
o COI e o CSFX - Cariru
efetuam captação de
águas subterrâneas por
meio de poço artesiano
e tratamento próprio,
conforme procedimentos
do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM).
Nas demais unidades
da FSFX, situadas
em Ipatinga, Coronel
Fabriciano e Timóteo,
a água consumida é
distribuída pela Companhia
de Saneamento de Minas
Gerais (COPASA); no
HMCC, em Itabira, pelo
Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE),
com águas captadas do
córrego Pai João; no
Hospital de Cubatão
(HC), em Cubatão, pela
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo (SABESP), com águas
oriundas do rio Pilões.

171, 5

200 mil

221, 4

250 mil

Rios

230, 9

CONSUMO DE ÁGUA RETIRADA DA FONTE (m³)

2021

META DE 2022
Planeja-se a substituição de torneiras e caixas de descarga
convencionais por torneiras e caixas de descargas ecossustentáveis
durante as reformas e as obras, visando manter a efetividade no uso
racional de água.
As torneiras econômicas contêm um temporizador, um mecanismo
automático de acionamento e interrupção do jato de água, garantindo
a economia, assim como um arejador, que tem a função de misturar
ar à água, diminuindo o fluxo, mas mantendo a sensação de volume e
direcionando o jato.
A descarga ecossustentável contém espelho acionador com botões
de duplo fluxo de três ou seis litros e acionamento frontal para
embutimento em paredes de alvenaria ou drywall. Esses sistemas
visam à otimização dos recursos hídricos e proporcionam a redução
média de consumo de água de 50% por acionamento.

230.954
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Descarte

META DE 2022
Planeja-se a continuidade da operacionalização dos poços
existentes, visando à manutenção dos resultados positivos
obtidos nos últimos ciclos.

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, foi destinado à estação
de tratamento da empresa de Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE). No HC, em Cubatão, o volume de descarte
de esgoto foi destinado à estação de tratamento da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), conforme detalhamento abaixo:

O volume de
descarte de
esgoto de todas
as unidades da
FSFX totalizou,
aproximadamente,
176.590 m³ em
2021.

Poços artesianos
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, mediante a obtenção de direito
de outorga (IGAM - Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - www.igam.mg.gov.br).

UNIDADE

Em 2021, o volume de captação
de águas subterrâneas no HMC
II, no COI e no CSFX Cariru foi
de 44.690 m³.

A Estação de Tratamento de Água Privada (ETAP) destina-se ao tratamento da água
captada através de poço artesiano. A ETAP é constituída de um sistema compacto para
tratamento físico-químico de água, para alta vazão, com elementos filtrantes à base de
elementos 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 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.

CONSUMO DE ÁGUA EM 2021 (m³)

HMC I

88.800

HC

35.799

HMC II

30.265

CSFX Cariru

6.921

Hospital Maternidade Vital Brazil - FSFX

3.481

COI

2.844

Unidade de Oncologia

2.418

VITA

1.470

HMCC

1.355

CSFX Horto

994

Baby Care

574

Unidade Avançada Canaã

444

Unidade de Atenção Primária Canaã

354

Unidade Avançada de Timóteo

230

Unidade de Entrega de Resultados

215

Unidade de Medicina Diagnóstica - Ideal

204

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano

195

CAC Itabira

18

CAC João Monlevade
TOTAL

8
176.590

Observação: considerem-se os descartes de esgoto da COPASA, 74%, do SAAE, 60%, e da SABESP, 90%,
do consumo de água.
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DESCARTE DE ESGOTO NAS UNIDADES
180 mil
135 mil

169, 4

Químicos (toneladas)
165, 5

176, 5

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

1, 36

2, 26

1, 48

1, 81

0, 88

1, 20

1, 32

1, 10

1, 34

2, 02

1, 99

1, 67

18, 47

161, 5

80, 0

Químicos (toneladas)

90 mil

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

44, 16

34, 82

65, 38

54, 29

43, 89

37, 84

36, 18

30, 82

27, 50

23, 38

19, 10

20, 11

437, 52

Dez

Total

45 mil
0

Comuns (toneladas)
2017

2018

2019

2020

2021

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

97, 25

98, 98

108, 68

96, 00

100, 68

99, 94

103, 55

100, 67

105, 80

99, 14

104, 69

105, 14 1.220, 52

RESÍDUOS RECICLÁVEIS EM 2021

META DE 2022
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.

TIPO DE RECICLÁVEL

PESO (TONELADAS)

Papel

88, 95

Plástico

13, 04

Metais

12, 36
Papel (toneladas)

RESÍDUOS
Os resíduos gerados a partir das
atividades das unidades de negócios
da Fundação São Francisco Xavier são
descartados por meio de empresas
terceirizadas e em consonância com as
legislações ambientais vigentes, uma vez
que a FSFX se preocupa com sua cadeira de
custódia.
No que tange os resíduos perigosos,
no ano de 2021, foram geradas
456 toneladas (A, B e E), sendo
transportadas por empresa licenciada e,
posteriormente, incineradas.
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O aumento dos resíduos infectantes está
diretamente relacionado ao atendimento
a pacientes de covid-19 nas unidades
hospitalares da FSFX,
Quanto aos resíduos comuns e/
ou inertes, em 2021, foram geradas
1.221 toneladas (D), posteriormente
direcionadas ao aterro sanitário municipal
por empresa regularizada e licenciada,
cuja metodologia segue os padrões para
tratamento e destinação final. Além
disso, 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

6, 36

8, 75

7, 85

7, 83

6, 26

8, 47

7, 85

7, 61

7, 74

5, 85

7, 25

7, 13

88, 95

Metal (toneladas)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

0, 93

1, 06

1, 90

1, 37

0, 71

1, 22

0

2, 05

1, 26

0, 56

0

1, 30

12, 36

Metal (toneladas)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

1, 21

0, 88

1, 21

0, 81

1, 09

1, 28

1, 11

0, 81

1, 30

0, 92

1, 15

1, 27

13, 04

No HMCC, em Itabira (MG), os resíduos
infectantes são coletados por empresa
terceirizada pela FSFX, e os resíduos
comuns e os recicláveis são coletados
pelo município, por meio de empresa
especializada.
No HC, em Cubatão (SP), todos 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.
Os resíduos recicláveis são direcionados a
empresas que revendem e processam esse
tipo de material.
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Pessoas transformam
pessoas

Assim, dispondo de vasto repertório de
competências, construído ao longo de
mais de cinco décadas de existência, que
inclui adaptabilidade contínua, efetividade
sistêmica, atuação colaborativa e conduta
exemplar, a Fundação São Francisco Xavier
avança em saúde, educação, segurança
e meio ambiente, estando cada vez mais

próxima da comunidade e melhorando, cada
vez mais, a experiência do cliente. Essa
dinâmica tem o ser humano não somente
como beneficiário dos seus serviços,
mas também como o grande responsável
por atingir patamares tão elevados de
desempenho. É um trabalho que se faz com
paixão e que se renova a cada dia.

Nossos colaboradores
TOTAL DE EMPREGADOS DA FSFX EM 2021,
POR CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO

PRAZO DETERMINADO E INDETERMINADO, INCLUINDO ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES

Convicta do seu propósito de reinventar
a saúde e a educação para transformar
vidas, a Fundação São Francisco Xavier
mantém o compromisso de estabelecer
um modelo de atuação que supere,
diariamente, a forma de cuidar das
pessoas em todos os momentos e lugares.
Nesse sentido, tendo o ser humano como
o centro absoluto e irrestrito da sua
robusta estrutura, a Instituição atua,
incansavelmente, com responsabilidade
social, para ofertar excelência em todas as
suas entregas e a todos os seus públicos.
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GÊNERO

APRENDIZAGEM

ESTÁGIO

PRAZO
DETERMINADO

PRAZO
INDETERMINADO

TOTAL

Feminino

18

92

305

4.960

5.375

Masculino

9

28

44

1.329

1.410

TOTAL

27

120

349

6.289

6.785

Além disso, a Fundação São Francisco
Xavier compreende que o cuidado
humanizado se faz com a pessoas e
para as pessoas. É por isso que, a cada
ciclo, implementa e sistematiza ações
inovadoras, no intuito de ampliar a
percepção dos seus colaboradores sobre
si mesmos e sobre o outro, elevando a
sua capacidade empática e acolhedora,
que se reverte em comportamentos
verdadeiramente humanizados. Esse
trabalho alia competência e sensibilidade
e impacta, profundamente, as vidas
atendidas.
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CONTINGENTE DETALHADO POR GÊNERO, CONTRATO, DIRETORIAS E UNIDADES
GÊNERO

CONSELHO
Aprendizagem

Estágio

Prazo
determinado

Prazo
indeterminado

TOTAL

Feminino

0

0

0

13

13

Masculino

0

0

0

2

2

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Feminino

0

11

3

150

164

Masculino

1

5

2

84

92

DIRETORIA EXECUTIVA
Feminino

5

10

18

641

674

Masculino

2

7

5

297

311

DIRETORIA DE HOSPITAIS
Feminino

1

54

143

1.757

1.955

Masculino

0

14

8

311

333

TOTAL DE EMPREGADOS PERMANENTES POR
TIPO DE EMPREGO E GÊNERO

DIRETORIA DE SOLUÇÕES EM SAÚDE E MERCADO
Feminino

8

6

61

1.194

1.269

Masculino

5

1

17

383

406

HMCC
Feminino

0

0

31

352

383

Masculino

0

0

3

69

72

PRAZO INDETERMINADO

Feminino

4.960

Masculino

1.329

Feminino

0

0

7

436

443

Masculino

0

0

2

97

99

FORÇA DE TRABALHO TOTAL POR EMPREGADOS
PERMANENTES E CONTRATADOS, UNIDADE E GÊNERO

HMVB
Feminino

0

0

35

269

304

Masculino

0

0

5

42

47

FESFX
Feminino

4

11

7

148

170

Masculino

1

1

2

44

48

Obs.: o efetivo do Hospital Márcio Cunha (HMC) insere-se aos números da Diretoria de
Hospitais, e o efetivo da VITA Soluções em Saúde Ocupacional e o da Usisaúde inserem-se
na Diretoria de Soluções em Saúde e Mercado.

TOTAL
6.289

(Excluindo Aprendiz e Estagiário)

HC

226

GÊNERO

FSFX

GÊNERO
Feminino

Masculino

TOTAL

Conselho

13

2

15

Diretoria Executiva

659

302

961

Diretoria Administrativo-Financeira

153

86

239

Diretoria de Hospitais

1.900

319

2.219

Diretoria de Soluções em Saúde e Mercado

1.255

400

1.655

FESFX

155

46

201

HC

443

99

542

HMCC

383

72

455

HMVB

304

47

351

TOTAL

5.265

1.373

6.638
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FORÇA DE TRABALHO TOTAL POR REGIÃO E GÊNERO
Exceto aprendiz e estagiário.
GÊNERO
UF

CIDADE

FEMININO

MASCULINO

TOTAL

AM

Manaus

1

0

14

ES

Vitória

1

1

0

GO

Catalão

2

1

14

Belo Horizonte

99

56

155

Coronel Fabriciano

579

144

723

João Monlevade

10

5

15

Ipatinga

2.472

591

3.063

Itabira

361

60

421

Timóteo

396

105

501

Outras localidades

761

236

997

RS

Porto Alegre

2

0

2

SC

Joinville

15

4

19

SP

São Paulo

555

170

725

TOTAL

5.265

1.373

6.638

MG

PRÓ-LABORE POR UNIDADE
PRÓ LABORE

EMPRESA

FEMININO

MASCULINO

HMC

146

302

HC

71

112

HMCC

49

54

HMVB

57

128

SUBTOTAL

323

596

DIRETORIA POR GÊNERO

25%

Feminino

Masculino

75%

Durante o ano de 2021, a Fundação São Francisco Xavier contou com a atuação de quatro
diretores, sendo dois estatutários (gênero feminino (50%) e masculino (50%)) e dois
empregados CLT (gênero masculino (100%)).
As diretorias ativas na Instituição, durante o ano de 2021, foram:
Diretoria Executiva, Administrativo-Financeira, de Hospitais e de Soluções
Integradas. A Diretoria é responsável pela tomada de decisões alinhada ao
Planejamento Estratégico Institucional em nível corporativo, abrangendo, por
sua vez, todas as unidades da Instituição. O modelo de gestão adotado pela
Organização compõe uma estrutura baseada em diretorias, gerências executivas,
superintendências, gerências e coordenações. As gerências executivas,
também consideradas primárias, estão diretamente ligadas às diretorias e são
responsáveis por disseminar as decisões estratégicas às demais frentes de
trabalho da Instituição. Essa ação alavanca os resultados, mantendo, por sua vez,
a perenidade e a sustentabilidade da Instituição.

TOTAL

VARIAÇÕES SAZONAIS SIGNIFICATIVAS NO NÚMERO DE EMPREGADOS

6.881

6.910

6.907

6.911

6.878

6.816

6.696

6.762

6.691

6.608

JAN

228

919

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

6.622

6.638

NOV

DEZ
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Prazo de notificação de mudanças
A Fundação estabelece, em média, o prazo de quatro semanas de antecedência,
para comunicar ao colaborador alguma mudança operacional significativa que
impacte sua rotina de trabalho. Os acordos não preveem prazos específicos
para este tipo de comunicação.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Horas de treinamentos realizados pela Instituição aos colaboradores

HORAS DE TREINAMENTO POR GÊNERO
DADOS
TOTAL DE HORAS TREINADAS
EFETIVO
HORAS PER CAPITA

HORAS DE TREINAMENTO
Masculino
20.974
1.410
14, 88

Feminino
104.877
5.375
19, 51

TOTAL
125.851
6.785
18, 55

HORAS DE TREINAMENTO POR CONTRATO DE TRABALHO
DADOS

6.638 EMPREGADOS EFETIVOS COBERTOS
POR ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
EFETIVO COBERTO POR ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Conselho
Diretoria Executiva
HMC e demais
superintendências

Diretoria Administrativo-Financeira

EFETIVO
1.260
486
3.201

Diretoria de Soluções em Saúde e Mercado

1.676
6.638

FESFX

201

FSFX

5.089

HC

542

HMCC

455

HMVB

351

TOTAL

13.276
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Aprendizagem

Estágio

Prazo
determinado

Prazo
indeterminado

TOTAL

TOTAL DE HORAS
TREINADAS

241

3.957

13.441

108.212

125.851

EFETIVO
HORAS PER CAPITA

27
8, 93

120
32, 98

349
38, 51

6.289
17, 21

6.785
18, 55

15

Diretoria de Hospitais
TOTAL

HORAS DE TREINAMENTO

HORAS DE TREINAMENTO POR GÊNERO E FUNÇÃO
DADOS
ASSESSOR
COORDENADOR
GERENTE
SUPERINTENDENTE
DIRETOR
OUTROS
HORAS PER CAPITA

Feminino
1
31
14
2
0
5.327
5.375

EFETIVO
Masculino
2
15
13
2
1
1.377
1.410

TOTAL
3
46
27
4
1
6.704
6.785

HORAS DE TREINAMENTO
Carga horária
Per capita
66
22
2.526
54, 91
1.465
54, 26
205
51, 25
8
8
121.581
18, 14
125.851
18, 55
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O plano odontológico está entre
os benefícios concedidos pela
Fundação São Francisco Xavier
aos seus colaboradores.

PARTICIPAÇÃO E INICIATIVAS DE SAÚDE E SEGURANÇA
Para a Fundação São Francisco Xavier, a saúde e a segurança são princípios irrevogáveis e
permeiam toda a Instituição com ações presentes no cotidiano das unidades. O processo
fundamental que envolve a participação de trabalhadores nos temas relacionados à saúde
e à segurança é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A FSFX tem, em suas
unidades, colaboradores eleitos, indicados e designados, participantes da CIPA que atuam
na promoção da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador.
Os colaboradores das diversas comissões internas de prevenção de acidentes das unidades
participam de reuniões mensais e contribuem com a identificação e a análise dos riscos
presentes no ambiente de trabalho, conforme as disposições da Norma Regulamentadora
5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de
junho de 1978. Além disso, sugerem campanhas de segurança que acontecem durante o
ano e promovem, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT.
Informações mais detalhadas sobre esses temas estão no capítulo 4. Desempenho das
Unidades, nas páginas dedicadas à VITA Soluções em Saúde Ocupacional, deste relatório.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS COLABORADORES
A Fundação São Francisco Xavier oferece benefícios aos empregados conforme a região.

Previdência privada

Seguro de vida

Licença maternidade
e paternidade

Auxílio-Creche

Bônus natalino
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Plano de saúde

Incentivo por
desempenho - IPD

Vale-Alimentação

Plano odontológico

Bolsa de estudos

Cesta básica
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ADMISSÕES
POR REGIÃO
UF

REGIÃO

QUANTIDADE

%

AM

Manaus

5

0, 2%

ES

Vitória

1

0%

GO

Catalão

8

0, 3%

Belo Horizonte

117

4, 0%

Coronel Fabriciano

401

13, 7%

João Monlevade

12

0, 4%

Ipatinga

1.138

39%

Itabira

137

4, 7%

Timóteo

294

10, 1%

Outras localidades

539

18, 5%

RS

Porto Alegre

4

0, 1%

SC

Joinville

25

0, 9%

SP

São Paulo

237

8, 1%

2.918

100%

MG

Planejarh

TOTAL

A Instituição pratica, em sua rotina, o programa Planejarh, que reconhece o tempo de
trabalho dedicado pelos empregados aposentáveis da FSFX e da FESFX e prepara-os
para vivenciar o momento da aposentadoria de forma humanizada e respeitosa, por
meio da apresentação de temáticas relevantes a esse momento de vida. O Planejarh
aplica-se a todos os empregados com idade superior a 57 anos ou com mais de 30
anos de contribuição, independentemente de gênero. Outro grupo de empregados
que se reconhece nesse perfil é o que possui a partir de 25 anos de contribuição e
trabalha em área insalubre.

POR GERAÇÃO

POR GÊNERO
GÊNERO

QUANTIDADE

%

GERAÇÃO

QUANTIDADE

%

FEMININO

2.255

77, 3%

BB

54

1, 9%

X

464

15, 9%

MASCULINO

663

22, 7%

Y

1.396

47, 8%

TOTAL

2.918

100%

Z

1.004

34, 4%

TOTAL

2.918

100%

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Em função da implantação de nova metodologia, as avaliações de desempenho referentes
ao ciclo de 2021 estão previstas para ser iniciadas no mês de março de 2022. Por isso, não
foram arroladas para publicação neste Relatório.

ÍNDICE DE TURNOVER: 2%
TURNOVER MÉDIO (%)

234

2

POR CONTRATO
CONTRATO

QUANTIDADE

%

APRENDIZAGEM

28

1%

ESTÁGIO

644

22, 1%

DETERMINADO

991

34%

INDETERMINADO

1.255

43%

TOTAL

2.918

100%

235

Relatório de Sustentabilidade 2021

Fundação São Francisco Xavier

DESLIGAMENTOS

EFETIVO TOTAL

POR REGIÃO

POR REGIÃO

UF

REGIÃO

QUANTIDADE

%

UF

REGIÃO

QUANTIDADE

%

AM

Manaus

2

0, 1%

AM

Manaus

2

0%

ES

Vitória

1

0%

ES

Vitória

1

0%

GO

Catalão

11

0, 4%

GO

Catalão

14

0, 2%

Belo Horizonte

82

3%

Belo Horizonte

187

2, 8%

Coronel Fabriciano

367

13, 4%

Coronel Fabriciano

30

0, 4%

João Monlevade

12

0, 4%

João Monlevade

4

0, 1%

Ipatinga

1.159

42, 2%

Ipatinga

3.145

46, 4%

Itabira

151

5, 5%

Itabira

459

6, 8%

Timóteo

242

8, 8%

Timóteo

387

5, 7%

Outras localidades

502

18, 3%

Outras localidades

1.810

26, 7%

RS

Porto Alegre

4

0, 1%

RS

Porto Alegre

2

0%

SC

Joinville

9

0, 3%

SC

Joinville

19

0, 3%

SP

São Paulo

205

7, 5%

SP

São Paulo

725

10, 7%

2.747

100%

6.785

100%

MG

TOTAL

MG

TOTAL

POR GERAÇÃO

POR GÊNERO
GÊNERO

QUANTIDADE

%

GERAÇÃO

QUANTIDADE

%

FEMININO

2.093

76, 2%

BB

98

3, 6%

X

488

MASCULINO

654

23, 8%

Y

TOTAL

2.747

100%

GÊNERO

QUANTIDADE

%

GERAÇÃO

QUANTIDADE

%

5.375

79, 2%

140

2, 1%

17, 8%

FEMININO

BB
X

1.745

25, 7%

1.415

51, 5%

52, 9%

27, 2%

20, 8%

3.587

746

1.410

Y

Z

MASCULINO

19, 4%

100%

100%

1.313

2.747

6.785

Z

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6.785

100%

POR CONTRATO
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POR GERAÇÃO

POR GÊNERO

POR CONTRATO

CONTRATO

QUANTIDADE

%

CONTRATO

QUANTIDADE

%

APRENDIZAGEM

42

1, 5%

APRENDIZAGEM

27

0, 4%

ESTÁGIO

569

20, 7%

ESTÁGIO

120

1, 8%

DETERMINADO

565

20, 6%

DETERMINADO

349

5, 1%

INDETERMINADO

1.571

57, 2%

INDETERMINADO

6.289

92, 7%

TOTAL

2.747

100%

TOTAL

6.785

100%
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA

PROGRAMA DE AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA A VIOLÊNCIA (PAP)

A Fundação São Francisco Xavier investe em capacitações e treinamentos para todos os
seus colaboradores e prestadores de serviços. A Instituição acredita que, por meio da
educação corporativa, é possível transformar as unidades em ambientes saudáveis para
o trabalho, sustentáveis e em constante desenvolvimento. As ações de treinamento são
direcionadas a partir de análises estratégicas e de necessidade de aprimoramento do
capital humano. Em 2021, foram realizados treinamentos em todas as áreas da FSFX e da
FESFX, com diferentes finalidades: de Saúde e Segurança do Trabalho; técnicos (área de
atuação e função); obrigatórios; para desenvolvimento da liderança; comportamentais.

Esta iniciativa reforça o compromisso da FSFX com a cultura de segurança e está alinhada
à premissa de cuidado diário e ininterrupto com as pessoas. Tem como objetivo promover,
acompanhar e apoiar estratégias e ações para a prevenção à violência no local de trabalho,
bem como traçar ações educativas para que os colaboradores estejam cientes dos riscos
potenciais de segurança e das formas de proteção nos diversos âmbitos da vida. No ano de
2021, a comissão do PAP trabalhou para revitalizar o programa e torná-lo mais conhecido
entre os colaboradores da Instituição. Houve o lançamento de cartilha com canais de acesso
e ações do programa e a realização de lives, para falar sobre saúde mental e prevenção ao
suicídio, com profissionais especializados. Ao longo de todo o ano, os colaboradores foram
acolhidos pela comissão de saúde ocupacional.

INTEGRAÇÃO
A integração bem-sucedida é fator decisivo para que o colaborador se sinta acolhido pela
Instituição desde o seu ingresso, assegurando a adequada formação e a disseminação
de cultura, normas e processos, evitando custos com rotatividade de pessoas. A
implementação do programa de Integração em 2021 permitiu a atualização das informações
institucionais e a sua divulgação em nível corporativo.

Realizada em 2021, a primeira fase da Trilha Síntese
de Integração - EAD nivelou o conhecimento sobre a
Instituição, em escala corporativa.

PESQUISA DE CLIMA
Realizou-se a pesquisa sobre engajamento e clima organizacional, no período de 1º a
22/12/2021, cujo objetivo foi verificar a efetividade das ações implantadas na Instituição,
ao longo de 2021 e envolveu todo o efetivo CLT da FSFX e da FEFX. O questionário
foi aplicado de forma on-line e composto por 17 perguntas objetivas sobre aspectos
considerados críticos na pesquisa anterior que influenciam o clima da Instituição. A
iniciativa obteve a adesão de 54% do efetivo. Os resultados estão sendo tratados para
divulgação e alinhamento de novas ações.
238
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SER + CUIDANDO DE VOCÊ
EM TUDO QUE A GENTE FAZ
O programa de qualidade de vida no
trabalho Ser + Cuidando de Você em
Tudo que a Gente Faz constituiu uma das
iniciativas lançadas pela FSFX em 2021,
em resposta ao resultado da pesquisa de clima, que evidenciou o tema sobre qualidade de
vida como crítico, mediante o resultado global do questionário, além do contexto pandêmico
e do diferencial competitivo para o mercado. Assim, nesse ciclo, foram inaugurados dois
primeiros pilares do programa: o “Movimente” (saúde e bem-estar), conduzido pela equipe
de saúde ocupacional, com foco no cuidado e na prevenção da saúde, nos âmbitos biológico,
psicológico, social e de nutrição; o “Você” (gente e gestão), gerido pela equipe de recursos
humanos, com foco em desenvolvimento, reconhecimento, clima, parcerias, liderança e
benefícios.

Meta para 2022
Estão previstos para o programa de qualidade de vida no trabalho
Ser + Cuidando de Você em Tudo que a Gente Faz: o lançamento
dos pilares de agilidade e eficiência, com foco no desenvolvimento
de ferramentas e processos mais fluidos e ágeis que contribuam
para otimização de tarefas e aumento de desempenho; o pilar de
estrutura, voltado para cuidados com o ambiente físico, no intuito de
elevar a sensação de bem-estar no local de trabalho.

MAPEAMENTO DE PESSOAS-CHAVE
Pessoas-chave são consideradas estratégicas para a organização, são referência interna
sobre temas importantes e demonstram desempenho e potencial diferenciado, por isso a
Instituição deve desenvolvê-las e retê-las. Por meio de um reposicionamento da avaliação
de desempenho, no qual o conceito de potencial foi inserido, a FSFX mapeou, em 2021,
esse perfil e criou o indicador de retenção, que passou a ser monitorado. No total, 364
colaboradores foram mapeados como pessoas-chave, abrangendo os níveis técnico,
superior, de supervisão e de liderança. Esse número representa, aproximadamente, 7% dos
colaboradores que tiveram seu desempenho avaliado, referente ao ciclo de 2020. Durante
o ano de 2021, 7, 42% deste público desligaram-se da empresa, sendo 78% desligamentos
voluntários e 22% involuntários. As ações de retenção são realizadas em nível corporativo e
visam à permanência de seus colaboradores.
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PROGRAMA DE SUCESSÃO
Em 2021, a Fundação São Francisco Xavier mapeou as posições de liderança mediante o
nível de coordenação, no intuito de identificar, validar, desenvolver e acompanhar possíveis
sucessores na ocorrência de vacância da posição. A iniciativa considerou o conceito de
potencial analisado na avaliação de desempenho e o nível de prontidão que o indicado
manifestava no momento. Por meio desse mapeamento, ações de PDI foram elaboradas
e serão monitoradas ao longo do próximo ano, quando, então, o mapa de indicados será
novamente verificado.

RELAÇÕES TRABALHISTAS
Em 2021, o Acordo Coletivo de Trabalho que viabilizou a implementação do turno de 12
horas em 2020 foi renovado após negociação com o Sindicato e teve a aprovação da ampla
maioria dos empregados. Esse turno possibilitou a redução significativa do número de
empregados que circulavam diariamente, na instituição, mediante as recomendações de
distanciamento social, em razão da pandemia de covid-19.
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Nossos clientes

PACE: TRILHA PAIXÃO PELO CLIENTE

CENTRALIDADE NA PESSOA
Fundamentada no propósito de “reinventar a saúde e a educação com paixão para
transformar vidas” e no objetivo estratégico de melhorar a experiência dos clientes,
em 2021, a Fundação São Francisco Xavier instituiu o projeto de Experiência do Cliente,
conduzido pela Gerência de Relacionamento com Clientes. O principal objetivo é promover
a cultura centrada na pessoa, cliente ou colaborador, em todas as áreas de atuação
da Instituição, por meio de iniciativas sinérgicas e convergentes dos eixos Núcleo de
Experiência do Cliente, Comitê de Experiência do Cliente, Gestão de Canais e Voz do Cliente,
Design de Experiência e Capacitação e Desenvolvimento.

Para a Fundação São Francisco Xavier, a excelência no atendimento começa pela
preocupação genuína de quem atende com empenho, para satisfazer as necessidades e os
anseios de cada cliente. Implementado em 2021, Paixão, Acolhimento, Cuidado e Empatia
(PACE) constitui um modelo de atendimento com a centralidade na pessoa, com o objetivo
de inspirar atitudes diárias e essenciais para promover a assertividade, a resolutividade
e a humanização no atendimento. Para sua implantação, a iniciativa denominada Trilha
da Paixão pelo Cliente desenvolveu mais de 20 horas de capacitação em todos os níveis
hierárquicos da FSFX e da FESFX, com mais de 1.300 colaboradores participantes.

PACE

Voz do
Cliente

Cultura
centrada
na pessoa

Gestão de
Canais

Núcleo de
Experiência
do Cliente

Comitê de
Experiência
do Cliente

O Núcleo de Experiência do Cliente exerce papel estratégico pela gestão e pela análise de
percepções e satisfação dos clientes, por meio dos canais que compõem a Voz do Cliente.
As análises das informações geradas servem para as tomadas de decisões do Comitê
de Experiência do Cliente, cujo principal objetivo é planejar o desenvolvimento de ações
corporativas com foco na pessoa.

Voz do Cliente
Por meio de canais
de comunicação
das unidades da
FSFX e da FESFX
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Núcleo de Experiência
do Cliente
Centralização e análise
dos feedbacks dos clientes
advindos dos canais

Comitê de Experiência
do Cliente
Ações estratégicas com
foco na pessoa

Como parte da programação do Projeto Experiência do Ciente, a Gerência de Relacionamento com o
Cliente promoveu a live de lançamento do PACE com a participação de mais de 700 colaboradores.

Em pauta: formas e
modelos de atendimento
encantadores, atitudes
diárias e essenciais para a
excelência do atendimento.

Em continuidade ao planejamento e ao
desdobramento da Trilha Paixão pelo
Cliente, ocorreu a capacitação dedicada ao
time de Relacionamento com Cliente.
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Em conformidade com
o artigo nono da Lei
Brasileira de Inclusão
(Lei 13.146, de 2015),
que concede prioridade
ao atendimento à pessoa
com deficiência, em
2021, a FSFX promoveu
adequações em seus
ambientes e investiu em
capacitações para as boas
práticas no atendimento
a pessoas com autismo.
Além da evolução no
modelo de comunicação e
acolhimento, as iniciativas
implementadas favorecem
um espaço cada vez mais
diverso e inclusivo.

RELACIONAMENTO DIGITAL
Para a Fundação São Francisco Xavier, o compromisso com a evolução dos seus processos,
produtos e serviços e, consequentemente, com a excelência das entregas transita
pela necessidade da modernização dos seus canais de atendimento, tornando-os mais
tecnológicos e eficientes, permitindo, assim, que os clientes tenham autonomia e liberdade
nas suas escolhas, dentro da Instituição.
Em 2021, a implantação do sistema de Agendamento on-line (AOL), plataforma exclusiva
para marcação de consultas e exames, representa mais um passo importante dado pela
FSFX em direção à qualificação dos serviços associada à otimização das atividades de
colaboradores e médicos. O AOL permite o acesso, de forma simples e prática, ao processo
de agendamentos, antes feito de forma presencial ou por telefone.

Com a implantação do AOL, o percentual de
agendamentos on-line saltou de 6% para 11%, superando,
em 12%, também, o volume de agendamentos realizados
pelos clientes na plataforma anterior.
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No total, em pouco mais de seis meses de implementação do AOL,
foram realizados 74.648 agendamentos pelos clientes.
Outros ganhos de utilização do AOL
Para o colaborador
‣ Mais opções de relatórios gerenciais;
‣ Gestão das demandas reprimidas diretamente na plataforma;
‣ Otimização do trabalho.
Para o cliente
‣ Disponibilização de agendamento on-line para as unidades da Baixada Santista
e de Belo Horizonte;
‣ Disponibilidade de exames laboratorial por livre demanda;
‣ Opção de lista de espera acessada pelo próprio cliente;
‣ Simplificação dos processos e das regras de agendamentos;
‣ Mais acesso para os clientes Usifamília;
‣ Autonomia, praticidade e comodidade para melhor experiência do cliente.

CONTACT CENTER
A partir de 2021, todos os atendimentos provenientes dos serviços de Orientação ao
Cliente da Usisaúde, projetos da Promoção da Saúde, Usifamília, agendamentos nas
unidades da FSFX e Central Telefônica passaram a ser realizados pelo time do Contact
Center.
Além do atendimento por voz, o cliente também pode optar pelo atendimento por
WhatsApp. Em 2021, o atendimento por WhatsApp do 0800 da Usisaúde passou a estar
disponível 24 horas, seguindo o padrão do atendimento telefônico regulamentado pela
Agência Nacional da Saúde (ANS).
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Em 2021, o resultado geral da pesquisa de satisfação foi 81, 96% e não atingiu a meta
estabelecida. No entanto, o desempenho obtido manteve o patamar alcançado no ano
de 2020, quando o índice chegou a 81, 85%. No comparativo mensal, abril apresentou o
melhor resultado, chegando a 85, 45%, e o mês de dezembro, com o aumento dos casos
de síndromes respiratórias, apresentou o pior desempenho, de 79,45%, impactando,
diretamente, o resultado geral.
Assim, no intuito de maximizar a experiência do cliente, houve a implantação de diversas
ações para a entrega de serviços de saúde, segurança e educação, com o envolvimento de
todas as áreas que atuam, direta ou indiretamente, na prestação de serviços e cuidados
em saúde. Por meio das oportunidades apontadas no canal Voz do Cliente, reavaliamos e
priorizamos os processos com foco em agilidade e resolutividade. Além disso, as Trilhas de
Capacitação, realizadas em 2021, reforçaram o cuidado e acolhimento para a entrega de
experiências únicas e humanizadas.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
SOC – Serviço de Orientação ao Cliente 24 horas, sete dias por semana
Ouvidoria para análise em 2ª instância
Canal Direto
Site institucional
Redes sociais

ÍNDICES DE SATISFAÇÃO

E-mail marketing

DADOS DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE (METODOLOGIA NPS)

Portal para clientes

UNIDADE DE NEGÓCIO

ACUMULADO DE 2020

META DE 2021

ACUMULADO DE 2021

HMC

81, 01%

81, 95%

81, 73%

HMVB

47, 34%

56, 50%

60, 97%

HMCC

-

-

82, 26%

HC

-

71, 34%

69, 04%

COI

-

76, 50%

78, 75%

UNIDADES AVANÇADAS

-

-

82, 37%

VITA

83, 74%

91, 83%

93, 24%

USISAÚDE

-

-

83, 61%

FSFX

81, 85%

82, 35%

81, 96%
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Aplicativos para smartphones com várias funcionalidades
Pesquisa de satisfação em todos os pontos de contato
Entrevistas periódicas com clientes para tratar de oportunidade de
melhorias e aprimorar a experiência com os clientes
Conselho de Clientes anual, contemplando a particularidade de cada unidade, para
acolher expectativas, apresentar novas soluções e engajar da comunidade
Periódico, de acordo com os tópicos:
‣ Qualidade dos serviços
‣ Relacionamento com os clientes
‣ Dúvidas sobre serviços
‣ Experiência do cliente
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Nossos
fornecedores
A Fundação São Francisco Xavier preza
pela ética, pela transparência e pelas boas
práticas na realização dos processos, no
cumprimento das legislações e na qualidade
do atendimento aos seus clientes. Assim,
promove um trabalho de desenvolvimento
dos fornecedores com o seu primeiro
ciclo de avaliação aplicado em 2001, e,
desde então, há acompanhamento dos
resultados e a elaboração de planos
de ação para melhoria do desempenho.
Mediante a diversidade de produtos e
serviços da FSFX, há critérios específicos,
cujos parâmetros contribuem para elevar
a relação entre empresa e fornecedor,
por meio do crescimento contínuo e
compartilhado dos seus parceiros.
O processo de Avaliação de Desempenho
de Fornecedores de Materiais é apoiado
pelo sistema de gestão da instituição e
envolve um conjunto de diretrizes e ações
voltadas para a apuração dos 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 a apresentação da
documentação legal. Feita em formulário
padrão, a avaliação envolve um conjunto
de diretrizes e ações voltadas para a
otimização geral do desempenho do
fornecedor, sendo verificados os itens de
documentação, qualidade, pontualidade,
recursos humanos, administração e
requisito técnico específico do contrato,
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COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS
As atividades da Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Vigilância
Farmacêutica têm dimensão corporativa na FSFX. Com o objetivo de selecionar
medicamentos e materiais para a segurança no tratamento, o acesso e o uso racional de
produtos, a Comissão atua em todos os Hospitais da FSFX.
cuja definição é
feita e acompanhada
pelo gestor.
O resultado da avaliação dos fornecedores
de materiais e serviços é o seu índice de
desempenho. Esses itens estratégicos
podem ser trabalhados com o fornecedor,
para incrementar sua parceria com a
FSFX. Destacam-se nesse processo os
fornecedores que obtiveram resultado
"excelente", e seus nomes são divulgados no
site FSFX (www.fsfx.com.br).
As avaliações de desempenho são anuais,
e, conforme procedimento interno do setor
de Suprimentos, os fornecedores recebemnas por e-mail. Em complementação, entre
os prestadores de serviços considerados
críticos, são selecionados os de serviços
assistenciais ao paciente, que são avaliados
in loco.
O processo de gestão de fornecedores é
corporativo a todas as unidades da FSFX.
Grande parte deles estão localizados na
região Sudeste. A Fundação São Francisco
Xavier contém Norma Administrativa
e Política de Suprimentos que tratam
dos princípios norteadores e dos
procedimentos para aquisições de produtos
e serviços.

Em 2021, algumas decisões estratégicas foram tomadas para evitar o desabastecimento
de materiais, tais como importação de medicamentos, aumento de estoque voltado ao
atendimento aos pacientes com covid-19 para 120 dias e transferência entre unidades.
Houve melhoria na inspeção de Notas Fiscais de Contratos com as atividades concentradas
no Portal do Fornecedor. Assim, o processo sistematizado obteve maior controle dos
gestores.

COMUNICAÇÃO COM FORNECEDORES
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

TÓPICOS ABORDADOS

DISPARO DE E-MAILS

Cotações, negociações e dúvidas técnicas

REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃO

Apresentação e negociação de produtos

PLATAFORMAS BIONEXO
E PUBLINEXO

Garantia de transparência, rastreabilidade das negociações,
busca de novos fornecedores e materiais, cotação, negociação,
dúvidas técnicas e controle de documentação

E-COMPLY

Plataforma de assinaturas de contratos

Meta para 2022
Evolução do projeto do Hospital Libertas e superação das barreiras
em decorrência da falta de insumos e da alta de preços diante da
pandemia da covid-19.
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SUPRIMENTOS
A cadeia de suprimentos é um conjunto de estratégias capazes de integrar os fluxos
de bens, serviços, finanças e informações sobre transporte, estoque, custos e outros.
Por meio desse serviço, a Instituição cria um sistema que une pessoas, funções, dados e
recursos envolvidos no transporte do seu produto ou serviço, desde a sua obtenção até
a distribuição ao cliente final. O objetivo é minimizar custos, atendendo às expectativas,
ampliando a satisfação do cliente e tornando a FSFX competitiva no mercado de atuação.
Em 2021, a Fundação São Francisco Xavier atuou com, aproximadamente, 5.500
fornecedores ativos (materiais e serviços), sendo adquiridos, no ano, o valor de
R$ 445.626.623, 28, classificados em: 55, 4% de compras de serviços; 2, 92% de OPME; 3,
54% de diagnóstico (CDI); 0, 06% de serviços odontológicos; 14, 36% de medicamentos;
5, 46% de materiais hospitalares; 12, 45% de móveis e equipamentos; 5, 41% de outras
categorias. Dessas aquisições, 6, 54% ocorreram na região de Ipatinga; 0, 31%, na região de
Itabira; 1, 99%, na região de Cubatão.

VALORES TOTAIS DAS AQUISIÇÕES DA FSFX EM 2021, CONSIDERANDO-SE TODOS OS
ESTABELECIMENTOS E DESTACANDO-SE OS VALORES DAS CLASSES RELEVANTES
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CLASSE

VALOR (R$)

PROPORÇÃO

OPME

13.020.489, 90

2, 92%

Diagnóstico / CDI

15.756.206, 76

3, 54%

Serviço odontológico

284.644, 88

0, 06%

Medicamento

63.984.038, 16

14, 36%

Material hospitalar

24.340.908, 02

5, 46%

Imobilizados (móveis e equipamentos)

57.251.316, 48

12, 85%

Outros

24.123.828, 01

5, 41%

TOTAL DE MATERIAL

198.761.432, 21

44, 60%

Serviço

246.865.191, 07

55, 40%

TOTAL DE MATERIAL E SERVIÇO

445.626.623, 28

100%

Compras na praça

39.359.987, 93

Comunidade
Convicta de sua responsabilidade enquanto agente da transformação social, a Fundação São
Francisco Xavier desenvolve e mantém projetos sociais, investindo em iniciativas diversificadas
e incentivando a participação voluntária dos seus colaboradores. Tais ações fortalecem o
vínculo entre a comunidade e a Instituição, por meio do entretenimento, do acolhimento, do
bem-estar e da promoção da qualidade de vida, gerando empatia e valorização humana. Os
projetos estabelecem-se institucionalmente ou por meio de parcerias.

DESTAQUES DE 2021
Instituto HAHAHA
Em consonância com as premissas de humanização da FSFX, em 2021, as visitas dos
palhaços profissionais do Instituto HAHAHA às Unidades I e II do Hospital Márcio Cunha
(HMC) marcaram o retorno presencial dessa alegre iniciativa desde o início da pandemia de
covid-19. O programa de intervenção artística dos palhaços profissionais transformou o
ambiente, subverteu as lógicas do espaço, levou um universo lúdico e gerou o acolhimento
e a humanização, preceitos praticados no cotidiano de todas as unidades hospitalares da
Instituição. O projeto tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, além do apoio do Instituto Cultural Usiminas.
Além disso, pela primeira vez, no HMVB, os médicos palhaços do Instituto HAHAHA
realizaram uma seresta natalina itinerante, celebrando a chegada do Natal e presenteando
crianças internadas e em atendimento na unidade. A seresta natalina foi executada
mediante todos os protocolos de segurança sanitária da Instituição.
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Novembro Azul
A adesão à campanha que alerta para
a prevenção ao câncer de próstata
representou mais uma iniciativa da FSFX
de conscientização da população masculina
sobre os cuidados com a saúde. Em
2021, durante todo o mês de novembro,
o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), o

Outubro Rosa
Mundialmente conhecida, a tradicional
campanha de prevenção ao câncer de
mama ganhou, mais uma vez, a adesão da
Instituição, que, por meio de diferentes
iniciativas em todas as suas unidades,
buscou promover orientações importantes
com foco na conscientização para o
diagnóstico precoce. Laços rosas foram
distribuídos aos colaboradores, e as
fachadas das unidades ganharam a cor
símbolo da campanha. Nas redes sociais, o
movimento foi evidenciado com a mudança
do avatar nos sites. Na unidade de
Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC),
onde a iniciativa tem grande relevância,
foram realizadas atividades relacionadas à
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Centro de Odontologia Integrada (COI) e
os cinco hospitais geridos pela Instituição
estiveram com as fachadas iluminadas em
azul. Os colaboradores receberam adesivos
de um dos símbolos da campanha, o bigode
ao estilo “Mário Bros”. Nas redes sociais, o
avatar que representa a FSFX fez alusão
à campanha, e vários vídeos informativos
sobre o tema foram disponibilizados.

autoestima da mulher e workshops sobre o
tema.
No Hospital Municipal Carlos Chagas, a
campanha Outubro Rosa estendeu-se,
e foram ofertadas ao município 300
vagas de exames de mamografias por
mês, entre outubro e dezembro. O total
de 900 exames representa o triplo
da oferta mensal. Também durante
os meses de outubro e setembro,
foram disponibilizados exames de
mamografia às colaboradoras com idade
superior a 50 anos, como forma de
inclusão e reconhecimento ao trabalho
desempenhado por elas na unidade. No
total, 16 colaboradoras realizaram o
exame.

Natal para o bom velhinho
No Hospital Municipal Carlos Chagas
(HMCC), a ação natalina foi desempenhada,
com generosidade, pelos colaboradores que
adotaram cartas de idosos das instituições
Lar de Ozanam e Recanto Salvador. No
total, 99 idosos tiveram seus pedidos de
presentes atendidos pelos profissionais da
unidade hospitalar da FSFX.
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Agosto Dourado

O que importa para você?

Em 2021, a Fundação São Francisco Xavier incorporou às suas iniciativas de
conscientização, com perfil mensal, a campanha “Agosto Dourado” com foco na promoção da
amamentação como a melhor escolha para o bebê. Assim, durante todos os dias de agosto,
especialistas da Instituição desvendaram mitos e deram dicas sobre o assunto, incentivando
a prática da amamentação. A iniciativa veio ao encontro de uma atuação consolidada nas
unidades neonatais da FSFX, onde o aleitamento materno é sempre estimulado por meio
de ações teóricas e práticas, desenvolvidas pelas equipes desde os primeiros momentos de
vida dos pequenos.

Recorrente nas unidades hospitalares geridas pela FSFX, o projeto “O que importa para
você?” promove a escuta, aprimora o cuidado e a assistência social e viabiliza a realização
dos desejos de internados como forma de humanização no atendimento, fomentando
conforto e momentos felizes aos pacientes e aos seus familiares. Entre os pedidos feitos
em 2021, no Hospital de Cubatão, a visita de um jabuti e a realização de um casamento no
setor de Hemodiálise emocionaram colaboradores e toda a população. A paciente Maria
do Socorro Sampaio, de 62 anos, estava internada na UTI e pediu para ver seu animal de
estimação, um jabuti de nome Nina. Por sua vez, o casamento era o sonho da paciente
Joanita da Silva Bispo, de 36 anos, e foi realizado no salão do Centro de Terapia Renal
Substitutiva (CTRS). No Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), dois pacientes, José
Maciel e Celina Eliete, receberam as bênçãos dos sacerdotes de suas igrejas.

Dia das Crianças
Pacientes crianças, jovens e adultos internados e em atendimento no Hospital e
Maternidade Vital Brazil foram surpreendidos, no Dia das Crianças, com a presença dos
personagens infantis Gigi e Pedrinho, que percorreram as instalações hospitalares,
distribuindo cartões e bombons ao público. A performance, que promoveu alegria e
descontração no ambiente hospitalar, foi realizada pela equipe de internação do HMVB.

O acompanhante exemplar
A equipe de enfermaria do Hospital
Municipal Carlos Chagas implementou o
projeto “O acompanhante exemplar”, com o
objetivo de reconhecer o bom trabalho de
acompanhantes de pacientes internados
no setor. Trata-se de uma iniciativa de
reconhecimento e agradecimento ao
acompanhante por sua contribuição ao
paciente no período de internação, por
meio da entrega de um certificado que
atesta a sua atitude positiva.
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Campanha do Agasalho “200 em 7”

ATUAÇÕES

Em uma iniciativa solidária do setor de enfermaria do HMCC, a equipe lançou a Campanha
do Agasalho 200 em 7, com o objetivo de arrecadar 200 agasalhos em sete dias. Com o
engajamento de todos, a meta foi superada: 465 peças em uma semana.

Preparo do cuidador;
Menores parturientes;
Vulnerabilidade social (parturiente usuária de drogas, pessoas em situação
de rua, abuso sexual, violência à mulher, à criança e ao idoso);
Oxigenoterapia domiciliar;
Orientação de recursos para alta;
Encaminhamentos aos recursos da rede (curativo, medicação, aspirador,
oxigênio domiciliar, dieta industrializada e outros);
Encaminhamentos para transporte e/ou vale-transporte para acompanhamento ou tratamento;
Transferência de pacientes para outros hospitais;
Comunicação de alta hospitalar;
Solicitação de transporte da secretaria do município para buscar paciente em alta hospitalar;
Comunicação de óbito;
Abordagem para iniciar assistência de cuidados paliativos;
Encaminhamento de material para análise em outras instituições;

Bolsas sociais
A Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX) desempenha papel social
relevante, ao disponibilizar, anualmente, bolsas sociais, integrais ou parciais a
estudantes inseridos nos quesitos para o acesso ao benefício. Os detalhes dessa e
de outras ações sociais desempenhadas pela FESFX estão no capítulo 4. Desempenho
das Unidades, deste relatório.

SERVIÇO SOCIAL
Entre as iniciativas centradas na atenção diferenciada e no acolhimento às pessoas, a
Fundação São Francisco Xavier mantém o Serviço Social vinculado às unidades do Hospital
Márcio Cunha (HMC). Por meio de atividades diversificadas e desenvolvidas conforme
as necessidades dos clientes, as equipes da FSFX amparam pacientes e seus familiares,
promovendo conforto e dignidade em momentos adversos.
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Acolhimento social e orientações sobre direitos dos pacientes oncológicos e dialíticos.

TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL EM 2021
UNIDADE

NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Total de atendimentos HMC I + HMC II + HMVB + CTRS + Oncologia

16.259

Atendimentos HC

5.361

Atendimentos HMCC

2.446

TOTAL

24.066
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ATENDIMENTOS DETALHADOS POR MÊS E SEGMENTO (ASSISTENTE E ATENDENTE)
ATENDIMENTO DAS ASSISTENTES SOCIAIS
Mês

HMC I

HMC II

HMC - CTRS

HMVB

Janeiro

225

79

68

29

Fevereiro

238

84

34

39

Março

249

80

82

52

Abril

270

57

62

36

Maio

203

76

65

33

Junho

194

112

71

26

Julho

183

86

77

39

Agosto

308

101

42

28

Setembro

317

74

82

13

Outubro

238

96

115

27

Novembro

235

88

97

28

Dezembro

213

110

74

17

TOTAL

2.873

1.043

869

367

ATENDIMENTO DOS ATENDENTES DO SERVIÇO SOCIAL
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INSTITUIÇÕES E GRUPOS PARCEIROS
No cuidado humanizado e na promoção de ações sociais, com impactos positivos para a
sociedade, a Fundação São Francisco Xavier mantém importantes parcerias com instituições
e grupos inseridos na comunidade.

Mês

HMC I

HMC II

HMC - Oncologia

HMVB

Janeiro

417

105

386

155

Grupo Se Toque

Fevereiro

366

117

231

198

Parceiros do Projeto Fios de Amor

Março

678

158

198

237

Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço (APIRVA)

Abril

544

125

259

189

Pastoral da Saúde

Maio

358

107

221

175

Doulas

Junho

338

117

165

200

Livres para Doar

Julho

380

141

343

176

Casa do Cuidado Humano

Agosto

351

141

316

174

Doutores da Alegria

Setembro

207

140

274

142

Associação de Amparo a Pacientes com Câncer (ASAPAC)

Outubro

318

130

249

171

Núcleo do Câncer de Caratinga

Novembro

309

136

182

171

Projeto Viva, no município de Timóteo

Dezembro

317

125

240

170

Programa Banco de Alimentos

TOTAL

4.583

1.542

2.824

2.158

Programa Bolsa de Ostomia, do município de Ipatinga

259

CAPÍTULO

7

Sobre o
relatório

Relatório de Sustentabilidade 2021

Sobre o Relatório

Fundação São Francisco Xavier

2

VALIDAÇÃO DOS TEMAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A ORGANIZAÇÃO

‣ Após a priorização, foram formuladas planilhas para coleta das informações
Este relatório foi elaborado de acordo com a GRI Standards – Opção Essencial e cobre o
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Além disso, cumpre os princípios de
contexto, como equilíbrio, completude, materialidade e inclusão de stakeholders.
O processo de definição dos temas materiais e a priorização para a construção da matriz de
materialidade foram realizados em 2021, à distância, em razão das medidas de isolamento
social, por causa da covid-19. Participaram desse processo os gestores da Fundação São
Francisco Xavier.
Para definição dos temas materiais, foram seguidas as seguintes etapas:

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, foram priorizados 16, que
estão listados abaixo:

ÉTICA E COMPLIANCE

1

IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A ORGANIZAÇÃO

‣ Os gestores das unidades de negócios da organização 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 uma
planilha.

‣ Ao todo, foram incluídos 20 aspectos materiais na planilha enviada para cada
colaborador participante deste processo.

‣ Foram aplicados os princípios de 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, foram identificados 16 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 ser incluídos no relatório, seus limites e o
nível de cobertura.

FILANTROPIA
DESEMPENHO ECONÔMICO
RESPONSABILIDADE SOCIAL
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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Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
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. Em uma proposta colaborativa para lidar com essas questões, a
Organização das Nações Unidas (ONU) criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), procurando envolver governos, sociedade civil e setor privado em uma agenda
mundial, com objetivos e metas a favor das pessoas, do planeta, da paz e da prosperidade.

Para saber mais sobre os ODS, consulte:
nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030
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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 a gestão sustentável da
água e do 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, o
emprego pleno e produtivo e o 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

Conservar o 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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Sumário GRI

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI
STANDARD
GRI 102:
Divulgações
gerais 2021

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI
STANDARD

GRI 102:
Divulgações
gerais de
2021

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

DIVULGAÇÃO

OMISSÃO

PÁGINA

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

32

102-17 Mecanismos de assessoria e preocupações éticas

50 a 54

GOVERNANÇA
GRI
STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-18 Estrutura de governança

44 a 49

102-1 Nome da organização

Fundação São
Francisco Xavier

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

28 a 31

102-19 Delegação de autoridade

44 a 46

102-3 Localização da sede

28 a 31

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

262 e 263

102-4 Localização das operações

28 a 31

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

262 e 263

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

28 e 29

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

44 a 48

102-6 Mercados atendidos

30 e 31

102-23 Presidente do mais alto órgão de governança

4e5

102-7 Porte da organização

30

102-24 Selecionando e nomeando o mais alto
órgão de governança e seus comitês

44 a 46

102-8 Informações sobre empregados e trabalhadores

254 a 267

102-26 Papel do mais alto órgão de governança na
definição do propósito, valores e estratégias

262 e 263

102-29 Identificando e gerenciamento os impactos
econômicos, ambientais e sociais

170 e 210

102-30 Eficácia dos processos de gestão de riscos

183; 55 a 57

102-31 Revisão dos tópicos econômicos, ambientais e sociais

262 e 263

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

262 e 263

102-33 Comunicando preocupações críticas

262 e 263

102-34 Natureza e número total de preocupações críticas

262 e 263

102-35 Políticas de remuneração

234 e 240

102-36 Processos para determinação da remuneração

234

102-34 Natureza e número total de preocupações críticas

59

102-35 Políticas de remuneração

234

102-36 Processos para determinação da remuneração

234

102-9 Cadeia de fornecedores

248 a 250

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

248 a 250

102-11 Abordagem ou princípio da precaução

55 a 57

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente

251 a 258

102-13 Participação em associações

259

GRI 102:
Divulgações
gerais de
2021

ESTRATÉGIA
GRI STANDARD
GRI 102: Divulgações
gerais de 2021

266

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-14 Declaração do presidente

4e5

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

55 a 57
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Pacto global

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI
STANDARD

GRI 102:
Divulgações
gerais de
2021

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

102-40 Lista de grupos de stakeholders

49

102-41 Acordos de negociação coletiva

230 e 241

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

262 e 263

102-43 Abordagem adotada pela organização
para envolver os stakeholders

262 e 263

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

262 e 263

DIREITOS HUMANOS

PÁGINA

1 - Apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente

50 a 54

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

50 a 54

TRABALHO

PÁGINA

PRÁTICAS DE REPORTE
GRI
STANDARD

GRI 102:
Divulgações
gerais de
2021

268

DIVULGAÇÃO

PÁGINA / RESPOSTA

102-45 Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras consolidadas

74 a 80

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

262 e 263

102-47 Lista dos temas materiais

262 e 263

102-48 Reformulações de informações

Não houve

102-49 Mudanças no relatório

Não houve

102-50 Período do relatório

De 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2021

102-51 Data do relatório anterior

2020

102-52 Ciclo de relato do relatório

anual

102-53 Contato para perguntas
sobre o relatório

fsfx.comunicacaosocial@fsfx.com.br

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

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

102-55 Sumário de conteúdo GRI

266 a 274

102-56 Asseguração externa

Não houve

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

230

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

50 a 54

5 - Apoiar a abolição efetiva do trabalho infantil.

50 a 54

6 - Eliminar a discriminação no emprego.

50 a 54

MEIO AMBIENTE

PÁGINA

7 -Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.

210

8 - Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.

210 a
221

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

210 a
221

CONTRA A CORRUPÇÃO

PÁGINA

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

50 a 54
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Temas materiais

GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO DE 2021

GRI STANDARD

PÁGINA / RESPOSTA

OMISSÕES

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
TEMAS MATERIAIS POR
ORDEM DE RELEVÂNCIA

VISÃO DOS
STAKEHOLDERS

PÚBLICO-ALVO

ABRANGÊNCIA

ODS

Ética e compliance

Colaboradores

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

Regional

8, 16

Filantropia

Colaboradores

Sociedade, organização,
instituidora, poder público

Desempenho econômico

Colaboradores

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

Responsabilidade social

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores, instituidora,
clientes e fornecedores

Regional

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

Experiência do cliente

Colaboradores

Clientes, sociedade, organização

Regional

–

Saúde e segurança de
clientes e colaboradores

Colaboradores

Clientes, colaboradores, organização

Local

3e8

Gestão de riscos

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores, clientes
e fornecedores

Regional

8, 12 e 16

Colaboradores

Organização, colaboradores

Local

4, 5 e 8

Tecnologia e inovação
em produtos e serviços

Colaboradores

Sociedade, organização, clientes,
colaboradores e fornecedores

Regional

9, 11, 12
e 17

Atendimento humanizado

Colaboradores

Clientes e colaboradores

Local

–

Relacionamento
institucional

Colaboradores

Sociedade, instituidora,
organização, fornecedores,
clientes, colaboradores

Regional

8, 16 e 17

Qualidade

Colaboradores

Organização, colaboradores,
clientes, fornecedores

Local

3, 9 e 12

Participação no mercado

Colaboradores

Organização, instituidora, clientes,
sociedade, fornecedores

Regional

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

Desenvolvimento do
capital humano

Regional

1, 3, 4,
10 e 16

Regional

8, 9, 11,
12 e 17

GRI 103: Forma de
gestão em 2020

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

44 a 48

103-03 Evolução da forma de gestão

44 a 48

Tópico específico
da organização

44 a 48

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI 201:
desempenho
econômico em
2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

74 a 80

103-03 Evolução da forma de gestão

74 a 80

201-01 Valor econômico direto gerado e distribuído

74 a 80

RESPONSABILIDADE SOCIAL

GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI 413:
Responsabilidade
social em 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

251 a 258

103-03 Evolução da forma de gestão

251 a 258

413-1 Operações com engajamento, avaliações
de impacto e programas de desenvolvimento
voltados à comunidade local

251 a 258

ÉTICA E COMPLIANCE

GRI 103: Forma de
gestão em 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

50 a 54

103-03 Evolução da forma de gestão

50 a 54

Diversidade e inclusão

Colaboradores

Organização, instituidora,
colaboradores

Gestão e desenvolvimento
de colaboradores
e terceiros

Colaboradores

Colaboradores, fornecedores
e organização

Local

8e9

GRI 205-2:
Ética e compliance
em 2021

205-2 Comunicação e treinamento em políticas
e procedimentos de combate à corrupção

50 a 54

Gestão ambiental

Colaboradores

Sociedade, instituidora,
organização, fornecedores,
clientes, colaboradores

Regional

6, 7, 11,
12, 13 e 15

GRI 205-3:
Ética e compliance
em 2021

205-3 Casos confirmados de
corrupção e medidas tomadas

50 e 51

270

Local

4e5
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GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO DE 2021
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GRI STANDARD

PÁGINA / RESPOSTA

OMISSÕES

GRI STANDARD
CONTEÚDO
TEMÁTICO DE 2021

SAÚDE E SEGURANÇA DE CLIENTES E COLABORADORES
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI 403: Saúde e
segurança de clientes
e colaboradores em
2021

GRI 418: Saúde e
segurança de clientes
e colaboradores em
2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

232; 172 a 188

103-03 Evolução da forma de gestão

232;172 a 188

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

172 a 188

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

183 e 184

403-04 Participação dos trabalhadores, consulta e
comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e
segurança do trabalho

232

418-01 Total de queixas comprovadas relativas à
violação de privacidade e perda de dados de cliente

54

GRI 306: Gestão
ambiental em 2021

GRI 302: Gestão
ambiental em 2021

GRI 303: Gestão
ambiental em 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

189, 210 a 221

103-03 Evolução da forma de gestão

210 a 221

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

38, 220 e 221

306-02 Gestão de impactos significativos
relacionados a resíduos

220 e 221

306-03 Resíduos gerados

220 e 221

302-01 Consumo de energia dentro da organização

210 a 214

302-04 Redução do consumo de energia

215

303-01 Interações com a água como um recurso
compartilhado

216 a 218

303-02 Gestão de impactos relacionados ao descarte
de água

219 e 220

303-03 Captação de água

216 a 218

303-02 Gestão de impactos relacionados ao descarte
de água

219 e 220

303-03 Captação de água

de 216 a 218

GRI 203-1
Filantropia

272

OMISSÕES

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

242 a 247

103-03 Evolução da forma de gestão

242 a 247

Tópico específico da
organização

177

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

62 a 69

103-03 Evolução da forma de gestão

62 a 69
62 a 69

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI 202: Participação
no mercado

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

28 a 31

103-03 Evolução da forma de gestão

28 a 31

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 em 2021

GRI 404:
Desenvolvimento de
capital humano 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

224 a 241

103-03 Evolução da forma de gestão

224 a 241

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

231

ATENDIMENTO HUMANIZADO

FILANTROPIA
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

PÁGINA / RESPOSTA

Tópico específico da
organização

GESTÃO AMBIENTAL
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI STANDARD

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

28 e 29

103-03 Evolução da forma de gestão

28 e 29; 192 a 193

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a
serviços

42 e 43

GRI 103: Forma de
gestão em 2021
Tópico específico da
organização

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

242 a 247

103-03 Evolução da forma de gestão

242 a 247
177
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GRI STANDARD

PÁGINA / RESPOSTA

OMISSÕES

Créditos

GESTÃO DE RISCOS

GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI 307: Gestão de
riscos

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

55 a 57

103-03 Evolução da forma de gestão

183; 55 a 57

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos
ambientais

A FSFX não teve
nenhuma multa.

QUALIDADE
GRI 103: Forma de
gestão em 2021

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

58 a 61

103-03 Evolução da forma de gestão

58 a 61

Tópico específico da
organização

177

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

GRI 103: Forma de
gestão em 2021

GRI 405-1
Diversidade e
inclusão

103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

224 a 229

103-03 Evolução da forma de gestão

224 a 229

405-1 Diversidade em órgãos de governança e
empregados

228

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES E TERCEIROS
103-01 Explicação do tema material e seus limites

262 e 263

103-02 A forma de gestão e seus componentes

224 a 241

103-03 Evolução da forma de gestão

224 a 241

GRI 401-1:
Gestão e
desenvolvimento
de colaboradores e
terceiros em 2021

GRI 401-1 Novas contratações e rotatividade de
empregados

235 a 237

GRI 401- 2: Gestão
e desenvolvimento
de colaboradores e
terceiros em 2021

GRI 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em
tempo integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em período parcial

233

GRI 103: Forma de
gestão em 2021

274

REALIZAÇÃO
Fundação São Francisco Xavier
‣ Diretoria Executiva
‣ Diretoria Administrativo-Financeira
‣ Diretoria de Soluções em Saúde, Comercial e Marketing
‣ Diretoria de Hospitais
‣ Conselhos da Fundação São Francisco Xavier
e da Fundação Educacional São Francisco Xavier

FICHA TÉCNICA
Produção
‣ Gerência de Comunicação Corporativa

Consultoria GRI
‣ Suzana Mascarenhas - GS Ambiental

Equipe de trabalho
‣ Centro de Odontologia Integrada
‣ Fundação Educacional
São Francisco Xavier
‣ Controladoria
‣ Desenvolvimento Estratégico
e Qualidade
‣ Hospital de Cubatão
‣ Hospital Márcio Cunha
‣ Hospital Municipal Carlos Chagas
‣ Hospital e Maternidade Vital Brazil
‣ Infraestrutura
‣ Recursos Humanos
‣ Saúde Ocupacional
‣ Segurança do Trabalho
‣ Superintendência de Gestão
‣ Suprimentos
‣ Tecnologia da Informação
‣ Usisaúde
‣ VITA

Textos, projeto gráfico e diagramação
‣ Carolina Lana e João Ramalho
- Trives Gestão Empresarial
Fotografias
‣ Arquivo FSFX
‣ Elvira Nascimento
Revisão
‣ Luís Fernando Campos de Andrade
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