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Engenheiros com a planta do Hospital Márcio Cunha, em 1963.
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Desafios, superações e celebrações. Tais termos, 
embora sucintos, parecem propícios para abrir as 
páginas do Relatório de Sustentabilidade 2019 da 
nossa Fundação São Francisco Xavier (FSFX). Uma 
publicação de relevância institucional e que, além 
de detalhar a performance e apresentar os resulta-
dos acumulados no transcorrer do último ano, re-
gistra, ainda, um capítulo especial dessa história: o 
cinquentenário dessa Instituição, criada como braço 
social da Usiminas com o propósito único de elevar 
a prestação de serviços em áreas essenciais para o 
desenvolvimento humano e social e, consequente-
mente, melhorar a vida das pessoas.

Não é preciso avançar muitas páginas deste docu-
mento para constatar que a missão assumida pela 
Fundação São Francisco Xavier, ainda em 1969, ou 
mesmo antes, com as inaugurações do Colégio São 
Francisco Xavier (CSFX) e Hospital Márcio Cunha 
(HMC), unidades precursoras da FSFX, vem sendo 
cumprida ano após ano, sem qualquer desvio de 
sua rota, muito embora tenha atuado em contextos 
de difícil operação. Uma capacidade de adaptação 
exposta em cada uma das dinâmicas adotadas ao 
longo da sua existência e que apenas comprova a 
sua competência.

Sempre sob a influência da sua instituidora Usi-
minas, a Fundação São Francisco Xavier vai além 
das suas prerrogativas, mantendo passos à frente, 
atingindo patamares que despertam a atenção de 
organizações nacionais e internacionais, de âm-
bitos públicos e privados. Um olhar diferenciado, 
para uma performance diferenciada. E, em 2019, 
não houve evidências de qualquer desencaixe que 
pudesse desafinar essa engenhosa sinfonia. Os 
indicadores, levantados por uma gestão que nos 
antecedeu, ratificam a manutenção do crescimento, 
com sustentabilidade e responsabilidade social.

Os números, as análises e as ações descritas nessas 
linhas são provas incontestáveis do desempenho fa-
vorável obtido pela Instituição em mais um ciclo de 
atividades, e quão orgânico e maleável se mantém o 
tecido que molda a Fundação São Francisco Xavier. 
Um tecido formado especialmente por pessoas, 
capaz de absorver a alternância de lideranças, mu-

danças estruturais e processuais e ajustes ousados, 
somado a um cenário adverso.

Tais características evidenciam uma Instituição 
sólida, idônea, comprometida com o seu propósito 
social e continuamente preparada para os desa-
fios futuros. Sem dúvida, o perfil adequado para o 
enfrentamento da maior crise sanitária das últimas 
décadas, gerada pela disseminação do SARS-CoV-2, 
em 2020, e que impacta a humanidade nas mais 
diversificadas frentes. Uma afirmação respaldada 
por esta gestão e que deverá estampar as páginas 
do relatório consequente a este. Para isso, atuamos 
incansavelmente.

Salvador Prado Junior 
Diretor-Presidente da FSFX.

1 - Mensagem da Administração

Salvador Prado Junior, Diretor-Presidente da FSFX.
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‘Nossa história é contada por relações que se 
completam’. A afirmativa, conceito alusivo aos 50 
anos da Fundação São Francisco Xavier, ilustra com 
maestria os dois extremos desta Entidade, instituída 
pela Usiminas quando a região, batizada por Vale 
do Aço, em Minas Gerais, ensaiava seus primeiros 
passos rumo ao desenvolvimento. Desde o seu sopro 
inicial, são as relações estabelecidas entre as pes-
soas e para as pessoas, a energia propulsora dessa 
engrenagem complexa, que conjuga as mais distin-
tas peças e sobre a qual incidem as mais variadas 
forças, no transcorrer de uma atuação que tem como 
propósito final a transformação social. 

De um lado, como idealizador e executor rigoroso, 
e do outro, como beneficiário direto, é o ser hu-
mano o autor dessa trajetória, que em 2019 com-
pletou cinco décadas de crescimento ininterrupto. 
Trata-se de um curso linear, raramente visto em 
contextos similares, nos quais os desafios impos-
tos pela dinâmica política, econômica e social 
impactam diretamente no escopo proposto, no seu 
desenvolver e nos seus resultados. E ao citarmos o 
jubileu da Fundação São Francisco Xavier, havemos 
de exaltar esse feito, tão singular quanto desafia-
dor, conquistado, principalmente, em função de 
uma matriz arrojada para a sua época.

No cerne desta história, encontra-se uma instituidora 
cujo aço não denomina apenas o produto final de 
suas atividades. Assim como uma liga inquebrantá-
vel, a exigência pela máxima qualidade é prerrogativa 
da Usiminas, presente não apenas nas instalações da 
siderúrgica, mas em todas as iniciativas que emer-
gem dela. Assim, o seu braço social, além da missão 
de promover Educação, Saúde e, posteriormente, 
Segurança, herdou o gene da busca incansável pela 
excelência, cujos traços podem ser claramente obser-
vados ao longo de sua trajetória.

Tal diferencial, associado a outros fatores de ine-
gáveis relevâncias, como o comprometimento e a 
força produtiva dos seus colaboradores, impulsiona 
a Fundação São Francisco Xavier, corroborando com 
suas ações e mantendo-a preparada para os desafios. 
E o resultado desta dinâmica está no desempenho de 
suas unidades de negócios, cujos indicadores impres-
sionam até mesmo as mais respeitadas instituições 
dos segmentos afins, de todo o país. 

Dessa forma, alegra-nos apresentar os dados 
obtidos em mais um ano de atuação. É verídica e 
incontestável a capacidade da nossa Instituição em 
absorver mudanças, incorporar novas metodolo-
gias, alternar lideranças e, ainda assim, manter-se 
resolutiva em suas atividades. O ano de 2019, em 
função de ajustes internos necessários e de um ce-
nário externo desfavorável, impôs uma reorganiza-
ção estrutural, com impacto nas áreas. E como um 
organismo vivo e adaptável, respaldado por uma 
gestão com visão estratégica, obtivemos respostas 
rápidas e mantivemos a alta produtividade, com 
sustentabilidade.

Em nossas unidades hospitalares, observamos a 
manutenção da qualidade da assistência prestada, 
com a evolução em diversas áreas. Ao assegurar-
mos investimentos contínuos, colhemos avanços 
significativos, que se traduzem em incorporação 
tecnológica, melhorias em infraestrutura, imple-
mentação e otimização de processos e ampliação 
gradativa do atendimento, com entregas ainda 
mais efetivas.

Em Ipatinga (MG), o Hospital Márcio Cunha (HMC), 
pioneiro do país na obtenção da Acreditação Hospi-
talar em nível 3, a mais alta certificação concedida 

Salomão Maciel Dias Ferreira, ex-diretor-presidente da FSFX.
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pela Instituição Nacional de Acreditação (ONA), em 
2019, fez novamente história ao se tornar a primei-
ra unidade hospitalar do Brasil a receber o Prêmio 
HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards, que reco-
nhece o HMC pela excelência no uso de informações 
e tecnologia para melhorar a qualidade da saúde, 
do cuidado e da segurança do paciente. Também 
nesse período, o HMC tornou-se a primeira unidade 
hospitalar de Minas Gerais a conquistar o Selo da 
Qualidade do Conselho Federal de Enfermagem (Co-
fen), ratificando a máxima qualidade na prestação 
de serviços e práticas assistenciais prestadas.

O Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em 
Itabira (MG), tem demonstrado como a parceria 
entre a iniciativa privada e o poder público pode 
gerar excelentes resultados. O processo de rees-
truturação, pelo qual o HMCC vem passando desde 
que a Instituição assumiu a sua gestão, já apre-
senta avanços em diversas áreas. A ampliação de 
leitos de UTI e a implementação da hemodiálise e 
de novas especialidades médicas; a realização da 
primeira cirurgia torácica na região; a viabilização 
de cirurgias em grande escala e o aumento de con-
sultas e exames são apenas alguns exemplos do 
desempenho da unidade em 2019, com real impac-
to para população atendida pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Um público que, atualmente, valida 
a atuação do HMCC, apresentando um nível de 
satisfação superior a 95%. 

No estado de São Paulo, na Baixada Santista, o 
Hospital de Cubatão (HC) vem moldando o mesmo 
padrão de excelência, implementando práticas 
cada vez mais efetivas. A obtenção, pela ONA, da 
Acreditação Hospitalar em seu primeiro nível, as-
segura os rumos assertivos trilhados pela unidade 
desde o início da gestão FSFX. A inauguração do 
novo Centro de Alta Complexidade, erguido com in-
vestimentos da ordem de R$ 9 milhões, asseguram 
o atendimento regional em tratamentos oncológi-
cos, de hemodiálise e medicina hiperbárica, e de-
monstram o compromisso da Instituição em prestar 
uma assistência com qualidade e resolutividade, 
para uma população estimada em 1,85 milhão de 
habitantes.

Estratégicas para a sustentabilidade da Instituição, 
a operadora de planos de saúde da Fundação São 
Francisco Xavier, a Usisaúde, e a VITA Soluções 
em Saúde Ocupacional, mais uma vez, cumpriram 

com êxito as metas estabelecidas, ganhando novos 
mercados e ampliando o número de vidas sob seus 
cuidados. A implementação de um novo modelo 
de serviços, denominado “Soluções Integradas em 
Saúde”, inédito em Minas Gerais, vem ao encontro 
dos anseios das empresas, desafiadas constan-
temente em resguardar a saúde e a segurança 
dos seus colaboradores por meio de um cuidado 
integral e prolongado. Ao associar a atuação de 
três unidades de negócios, incluindo o Centro de 
Odontologia Integrada (COI), e ofertar soluções 
integradas em assistência médica e odontológica, 
segurança do trabalho, higiene e saúde ocupacio-
nal, promoção da saúde, reabilitação, atenção pri-
mária e domiciliar, análise de dados, entre outros, 
a Fundação São Francisco Xavier alia a expertise 
adquirida ao longo de décadas de atuação à oti-
mização de processos e redução de custos para os 
clientes, incidindo positivamente na produtividade 
e no clima organizacional dessas empresas.

E se, nos pilares da Saúde e Segurança, a Funda-
ção São Francisco Xavier manteve o crescimento 
contínuo e saudável, respondendo satisfatoriamen-
te aos propósitos da gestão, no pilar Educação, em 
2019, a Instituição ousou um novo patamar, ainda 
sem precedentes na história da Instituição. Após 
criar a Faculdade São Francisco Xavier, completan-
do o ciclo do ensino ofertado, da base à graduação 
superior, a Fundação São Francisco Xavier viabili-
zou o desmembramento desse pilar, fazendo emer-
gir a Fundação Educacional São Francisco Xavier. A 
iniciativa resulta de uma performance educacional 
irretocável, promovida desde a criação do Colégio 
São Francisco Xavier, em 1962, e amplia, a partir 
de agora, as perspectivas dessa vertente, que sem-
pre se pautou pela excelência do ensino.

Assim, no ano do seu cinquentenário, a Fundação 
São Francisco Xavier orgulha-se por concluir mais 
um ciclo com sucesso, ostentando indicadores 
robustos, consistentes, que, embora representados 
neste Relatório em boa parte por números, reve-
lam, na verdade, o resultado da assistência pres-
tada em Saúde, Segurança e Educação, bens de 
inquestionável valor para todas as pessoas.

Salomão Maciel Dias Ferreira 
Ex-diretor-presidente da FSFX
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2
Perfil Organizacional
Entidade filantrópica de Direito Privado, a Fundação São Francisco Xavier traz, 
em seu alicerce, as bases sólidas para a promoção social, com responsabilida-
de, comprometimento, e a busca incessante pela excelência.
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Nossa Visão

Ser um modelo de excelência no País nas áreas de 
saúde e educação.

Nossa Missão

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

Política de Qualidade

A excelência é um compromisso institucional. Por 
isso, deve estar presente em todas as nossas ativi-
dades. Para isso:

 praticamos o respeito e a valorização do ser   
 humano; 
 incentivamos o autodesenvolvimento de nossos  
 colaboradores; 
 agimos para aperfeiçoar, continuamente, nossas  
 práticas e nossos resultados; 
 atuamos para atender às necessidades e expectati- 
 vas de nossos clientes e parceiros.

Nossos Valores

Gestão com Pessoas 
Estimulamos o trabalho em equipe, ao mesmo tem-
po em que acreditamos no potencial individual das 
pessoas e respeitamos as diferenças e as opiniões 
de cada um. Investimos em uma relação de com-
promisso recíproco, buscando sempre a segurança 
e humanização em todas as nossas ações.

Sustentabilidade 
Determinamos objetivos claros, com vistas ao 
constante crescimento da Instituição no mercado, 
preservando nosso compromisso com as partes in-
teressadas. Buscamos a conscientização de todos 
no desenvolvimento de nossas ações, preservando 
o meio ambiente e evitando sempre os desperdí-
cios. Desenvolvemos também a cultura voltada 
para os resultados.

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

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

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

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

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

Legenda

MG
GO

PE

ES

SP

RS

CSFX USISAÚDE

HMCC

HC

HMC

COI

VITA

Presente em 6 estados brasileiros; 
Instituição de grande porte;
Fundação de direito privado sem acionistas.
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NOSSOS NÚMEROS 

7 unidades de negócios

6.068 colaboradores 

1.915 novos empregos diretos

26,5 horas per capita de treinamento e 
capacitação de colaboradores

5 certificações nacionais e internacionais

1.066 fornecedores

1.033 contratos ativos

9.238 elogios registrados pelos canais de 
atendimento

672 médicos atuantes nas unidades do 
Hospital Márcio Cunha, Hospital de Cubatão 
e Hospital Municipal Carlos Chagas
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74% do total do atendimento a pacientes 
do SUS

47,66% de redução no custo de energia 
elétrica entre 2018 e 2019, pago no Mercado 
Cativo

2.289.239 exames de Patologia Clínica 
realizados em 2019

18.894 cirurgias realizadas no HMC

22% de redução do custo da água 
proveniente da Companhia de abastecimento

Mais de R$ 10 milhões investidos em 
infraestrutura somente em 2019 

500 transplantes renais

20 mil procedimentos na Hemodinâmica
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MODELOS DE NEGÓCIOS

Há 50 anos, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 
era instituída pela siderúrgica Usiminas, como uma 
entidade filantrópica de direito privado, tendo a 
missão inicial de assegurar a formação educacional 
aos filhos dos empregados da empresa, por meio 
da gestão do Colégio São Francisco Xavier (1962), 
e a preservação da saúde da comunidade que se 
formara em seu entorno, à frente do Hospital Márcio 
Cunha (1965). Sempre sob a influência de sua 
instituidora, a FSFX traz ao longo da sua trajetória 
as marcas indeléveis da superação, obtidas por 
uma gestão irredutivelmente focada na excelência 
e tendo o ser humano como principal propulsor e 
beneficiário de suas atividades. Ao alcançar o seu 
cinquentenário exercendo a responsabilidade social 
em contextos tão variados, a Fundação São Francis-
co Xavier mantém-se firme como referência regional 
e nacional nas áreas da saúde, comprovando as 
bases assertivas sobre as quais se consolidou e que 
sempre permearam suas ações.

Hospital geral, referência para mais de 840 mil 
habitantes de 35 municípios da região leste de Minas 
Gerais, o Hospital Márcio Cunha (HMC) constitui-se 
de três unidades de atendimento, sendo uma delas 
exclusiva para tratamento oncológico. É credenciado 
para atendimentos de alta complexidade e prestação 
de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socor-
ro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia 
intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e 
emergência, terapia renal substitutiva, alta com-
plexidade cardiovascular, oncologia adulto e infan-
til, entre outros. A evolução continuada dos seus 
processos e a incorporação tecnológica são partes 
indissociáveis do HMC, que tornou-se a primeira 
entidade hospitalar do Brasil a obter o certificado de 
Acreditação com Excelência, concedido pela Insti-
tuição Nacional de Acreditação (ONA). A partir de 
2015, passou a integrar o seleto grupo de hospitais 
a possuir a certificação internacional da Det Norske 
Veritas International Accreditation Standard (DIAS/
NIAHO), patamar alcançado por apenas seis insti-
tuições brasileiras. Em 2019, tornou-se o primeiro 
Hospital do Brasil a conquistar o Prêmio HIMSS 
Elsevier Digital Healthcare Awards, dedicado a vali-
dar a excelência no uso de informações e tecnologia 
para melhorar a qualidade da saúde, o cuidado e a 
segurança do paciente.

Mantendo-se entre as maiores operadoras de planos 
de saúde do país, quinta maior de Minas Gerais e a 
maior em número de clientes no Vale do Aço, com 
mais de 166 mil vidas sob seus cuidados, a Usisaúde 
atua no segmento de saúde suplementar, ofertando 
planos de assistência médica, odontológica, saúde 
ocupacional e transporte aero médico em quatro 
estados brasileiros. É pioneira no estado a alcançar 
a certificação norma ISO 9001, além de manter a 
certificação Nível 1 da Resolução Normativa 277 da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. A opera-
dora possui atendimento nacional nas urgências e 
emergências, através da Rede Abramge e Filantrópi-
cas, além de desenvolver estratégias inovadoras de 
promoção da saúde e de atenção primária, sempre 
com foco na satisfação do cliente.

O Centro de Odontologia Integrada (COI) foi criado, 
em 1981, com o intuito de oferecer serviço de saúde 
bucal para a comunidade do sistema Usiminas. Tam-
bém sob forte influência da filosofia de excelência 
da FSFX, alcançou, no decorrer da sua história, um 
dos melhores indicadores de saúde bucal já divulga-
das no Brasil, superando, em mais de uma década, 
metas globais preconizadas pela Instituição Mundial 
de Saúde (OMS) para o controle de cárie dental em 
crianças. Primeira Instituição de assistência odon-
tológica de Minas Gerais a conquistar a certificação 
ISO 9001, mantém patamares elevados na prestação 
de serviços, desde o atendimento nas clínicas de pro-
moção da saúde aos procedimentos de alta comple-
xidade, como ortodontia, implantodontia e reabilita-
ção. Alcançando um volume superior a 80 mil vidas 
em sua carteira de clientes, o Centro do Odontologia 
Integrada conta com 62 unidades de atendimento 
em Minas Gerais.
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Instituída a partir da expertise adquirida pela Fun-
dação São Francisco Xavier ao longo de décadas de 
atuação, a VITA - Soluções em Saúde Ocupacional 
atua, desde 2006, na prestação de serviços especia-
lizados em segurança, por medicina do trabalho e 
meio ambiente, e com atividades regulamentadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, somando, 
atualmente, mais de 159 mil vidas sob sua gestão, 
em seis estados brasileiros. Com certificação ISO 
9001, a unidade mantém ampla capacidade de 
atendimento e realização dos exames ocupacionais 
em um mesmo local e dispõe de sistema de gestão 
completo para atendimentos aos requisitos legais 
do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). As 
atividades realizadas pela VITA vão desde higiene 
ocupacional, elaboração de documentação legal, 
treinamentos, assessoria em segurança do traba-
lho, exames ocupacionais, serviços de ergonomia e 
exames psicológicos, dentre outros. 

Incorporado às unidades de negócio da Fundação 
São Francisco Xavier em 2017, o Hospital de Cubatão 
(HC) tem passado por implementações significativas 
em sua metodologia de atuação, processos e ser-
viços, reflexo da cultura de excelência oriundas da 
gestão FSFX. O HC é um hospital geral de leitos de 
retaguarda, credenciado para atendimentos de baixa 
e média complexidades, com 28 especialidades 
médicas e prestação de serviços de traumatologia, 
ambulatório, internação, UTI, maternidade, centro 
cirúrgico e serviços de diagnóstico. Em dois anos de 
atuação da FSFX, a unidade apresenta evolução em 
seus indicadores hospitalares, com resultados ope-
racionais mais expressivos, que refletem no aumento 
da promoção da saúde e do cuidado humanizado 
com os clientes.

A Fundação Educacional São Francisco Xavier 
(FESFX) originada da expertise educacional acumu-
lada pela Fundação São Francisco Xavier, ao longo 
de décadas, a Instituição é responsável por gerir as 
unidades que promovem o ensino, da base à forma-
ção superior, com altos índices de desempenho. Com 
a vocação para formar cidadãos e um ensino pautado 
pela excelência, a Fundação Educacional é compos-
ta pelo Baby Care (Berçário), Colégio São Francisco 
Xavier (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio), CSFX Técnico e a Faculdade São Francisco 
Xavier. Conheça mais a partir da página 178.

Desde 2016, a Fundação São Francisco Xavier 
responde pela gestão e, consequentemente, pelo 
processo de alavancada do Hospital Municipal Car-
los Chagas (HMCC), localizado no município mineiro 
de Itabira.  Em pouco mais de três anos, o HMCC, 
classificado como hospital geral e referência para 
uma população de 225 mil habitantes dos 13 muni-
cípios da microrregião onde está inserido, ampliou 
sua capacidade de atendimento  e os serviços presta-
dos, sendo hoje credenciado para atendimentos nas 
áreas de alta complexidade, ambulatório, internação, 
UTI, maternidade, centro cirúrgico, tratamentos de 
hemodiálise e quimioterapia e serviços de diagnósti-
co, realizados na sua totalidade por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O HMCC é responsável por 
55% das internações em Itabira e está classificado 
como Organização Social de Saúde (OSS) pela Se-
cretaria Estadual de Saúde.

FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
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Destaques do ano
A Fundação São Francisco Xavier chega aos 50 anos 
evidenciando que a ousadia e a inovação, traços tão 
marcantes da sua instituidora Usiminas, permanecem 
como bases sólidas para a transformação de seus 
processos, produtos e serviços, na busca contínua pe-
las melhores práticas e entregas.  O resultado desta 
postura dinâmica se reverbera em ações de destaque, 
em suas diferentes áreas de atuação. 

Na Educação, a criação da Faculdade São Francisco 
Xavier incide diretamente sobre a comunidade acadê-
mica da região leste de Minas Gerais, gerando novas 
oportunidades tanto para docentes quanto para 
estudantes em fase de ingresso no Ensino Superior. A 
contribuição para a formação de profissionais no Vale 
do Aço, inicialmente por meio do curso de Enferma-
gem, tem impacto ainda sobre a qualidade na pres-
tação de serviços na saúde, com grande potencial de 
elevação desse atendimento para a comunidade. Um 
dos diferenciais desse primeiro curso é a garantia de 
estágio dos alunos no Hospital Márcio Cunha, refe-
rência no leste e nordeste mineiro. Mais detalhes so-
bre a implantação da Faculdade São Francisco Xavier 
estão descritos a partir da pág. 195 desta publicação.

Assim como na Educação, a área da Saúde, um dos 
pilares de atuação da FSFX, também recebeu aten-
ção e investimentos que viabilizaram a ampliação de 
serviços e a participação da Instituição em algumas 
localidades. A operadora de planos de saúde, Usisaú-
de, inaugurou duas lojas nos municípios mineiros de 

Itabira e João Monlevade, facilitando o alcance de 
serviços para os beneficiários dos planos na região 
do médio Piracicaba. Informações adicionais estão 
contidas no capítulo dedicado à Usisaúde, a partir da 
pág. 152 deste Relatório.

HMC: obras e incorporações para garan-
tir as melhores práticas

Em 2019, o Hospital Márcio Cunha passou novamen-
te por melhorias, ampliações e incorporação tecno-
lógica, em consonância com os princípios de susten-
tabilidade, responsabilidade ambiental, segurança e 
qualidade máxima no atendimento ao seu público.  A 
conclusão das obras de reforma e modernização dos 
apartamentos e das enfermarias da Unidade I trouxe 
mais conforto para os pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e convênios, além da mitigação de 
impactos para o meio ambiente. Os apartamentos 
dos cinco andares do Hospital foram reformados para 
tornar os quartos e espaços de uso comum ainda 
mais confortáveis e práticos. Ao aproveitar os recur-
sos naturais de forma eficiente e sustentável, otimi-
zando espaços e gerando economia desses recursos, 
as mudanças demonstram a postura ambientalmente 
consciente adotada pela Instituição. A reestrutura-
ção dos andares incluiu novo modelo de chamada 
da equipe de enfermagem, que passou de cabo para 
Wi-Fi, e viabilizou a adaptação de um sistema contra 
incêndios mais eficaz e seguro.

Mais de R$ 2 milhões 
foram empregados na 
obra de modernização 
da internação, no 5º 
andar do HMC-I.

Todos os apartamentos do 5° andar passaram por reformas.
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Centro Obstétrico

Finalizada em 2019, a reforma do Centro Obstétrico 
da Unidade I do HMC objetivou melhorar o atendi-
mento e proporcionar mais comodidade às pacientes. 
Entre as melhorias, a criação de novas acomodações, 
específicas para gestantes em pré-parto, em procedi-
mento de parto e pós-parto, com sala de recuperação 
pós-anestésica, permitem às gestantes e mamães 
mais conforto, tranquilidade e privacidade, de acordo 
com a etapa em que estão vivendo. A incorporação de 
equipamentos no local, agora, viabiliza a realização 
de alguns exames sem necessidades de deslocamen-
tos. A entrega de mais um consultório médico propor-
cionou mais agilidade no atendimento. 

Unidade de Oncologia ampliada

Referência em tratamento do câncer no leste mi-
neiro para cerca de 1,5 milhão de habitantes de 88 
municípios, a Unidade de Oncologia recebeu inves-
timentos expressivos, que melhoraram e ampliaram 
os atendimentos. Em 2019, a FSFX assumiu o desafio 
de incrementar em 30% o movimento da Unidade, 
uma vez que o novo modelo de pactuação proposto 
pelo Estado determina que a Unidade absorva, na 
sua totalidade, as demandas provenientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) de toda a população da região 
à qual é referência e, ainda, dos municípios da região 
nordeste de Minas Gerais, para alguns tipos de tra-
tamentos. Assim, com o envolvimento de outras uni-
dades do Hospital Márcio Cunha, houve um processo 
de adequação estrutural da Unidade de Oncologia, 
com remodelagem da sua instituição de trabalho e 
outras implementações. Tal processo contou com a 
mobilização para ampliação do acesso a exames e 
cirurgias, internações e consultas, visando garantir o 
cumprimento dos prazos para a cobertura assisten-
cial determinada. A implantação do ambulatório de 
Cateter em consultório do HMC-I, com a qualificação 
da equipe, a padronização de marcas e modelos e a 
formalização das referências e orientações, também 
trouxe ganhos para a Unidade, com impacto direto 
para os pacientes. Informações adicionais estão no 
capítulo dedicado às Unidades de Negócios, neste 
Relatório (pág. 74).

Cubatão ganha Centro de Alta Complexi-
dade

No estado de São Paulo, onde a Fundação São 
Francisco Xavier gere o Hospital de Cubatão (HC), a 
inauguração do Centro de Alta Complexidade Dr. Luiz 
Camargo da Fonseca e Silva, anexo às instalações do 
HC, concretizou ganhos expressivos à comunidade da 
Baixada Santista (aproximadamente 1,85 milhão de 
habitantes), com a viabilização de tratamentos onco-
lógicos, de hemodiálise e ainda intervenção terapêu-
tica com câmera hiperbárica. Uma equipe composta 
por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
farmacêutico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta 
e assistente social responde pelo acompanhamento 
aos pacientes. Os detalhes desta relevante conquista 
para a população de Santos estão descritos, a partir 
da pág. 122, neste Relatório.

Para tornar real o Centro de Alta 
Complexidade do HC, foram in-
vestidos mais de R$ 9 milhões na 
reforma estrutural e aquisição 
de equipamentos.

Novas instalações do Centro Obstétrico da Unidade I do HMC.
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“O Hospital passa a oferecer atendimento de saúde com qualidade e segurança 
a quem mais precisa. Antes, os moradores de Cubatão precisavam deslocar-
se até Santos ou São Paulo para ter acesso aos atendimentos oncológicos e 
de hemodiálise. Com a inauguração do Centro de Alta Complexidade, vamos 
conseguir atender a toda demanda de tratamento oncológico de cabeça, pescoço 
e urológico, o que representa um marco para a população”.

“Autonomia e produtividade são características cada vez mais indispensáveis 
aos nossos colaboradores. O Job Rotation fomenta o desenvolvimento contínuo 
das nossas lideranças, preparando-as para os desafios futuros, conferindo mais 
solidez à Instituição”.

Ademário Oliveira, prefeito de Cubatão

Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, diretor-presidente da FSFX

Job Rotation na prática: inversão das 
superintendências

Com foco em alta performance e entregas cada vez 
mais satisfatórias para o cliente, em 2019, a Fun-
dação São Francisco Xavier, alinhada às premissas 
do projeto Job Rotation, iniciativa cujo objetivo é 
preparar as lideranças para desempenharem dife-
rentes papéis, inverteu os comandos dos hospitais 
Carlos Chagas (HMCC) e de Cubatão (HC). Veja ou-
tras informações no capítulo dedicado às Unidades 
de Negócios da FSFX (pág. 74).

A Superintendência do Hospital de Cubatão (HC) passou a ser 
de responsabilidade da médica Ana Rosa dos Santos.

O Centro de Alta Complexidade do HC viabiliza tratamentos oncológicos e hemodiálise.
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“A FSFX assumiu um grande desafio, na gestão do Hospital Municipal Carlos 
Chagas, em um momento de grave crise financeira e econômica do município de 
Itabira. Agradecemos à entidade pela parceria e a parabenizamos pela seriedade 
e compromisso, na qualidade dos serviços prestados à população. Nosso interesse 
é que essa união, já consolidada, se fortaleça cada vez”.

Rosana Linhares de Assis Figueiredo, secretária de Saúde de Itabira

Hospital Carlos Chagas: um novo 
patamar em três anos 

A consolidação de uma nova realidade hospitalar, 
com processos remodelados, novos procedimentos, 
mais produtividade e humanização. Após três anos do 
início da gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas 
(HMCC), com o respaldo da Prefeitura Municipal de 
Itabira, a Fundação São Francisco Xavier apresenta 
os resultados de um trabalho pautado nas melhores 
práticas de administração Hospitalar, efetivadas 
com sucesso no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga 
(MG) e que agora reverberam também em Itabira, 
impactando o atendimento à saúde da população de 
13 municípios que integram a sua microrregião. A 

resolutividade da gestão pode ser comprovada por 
meio do índice de satisfação do cliente do HMCC, que 
já supera os 95%. 

Sob a gestão da FSFX, em três 
anos, o HMCC realizou mais de 
36 mil exames de diagnóstico 
por imagem, quase 17 mil 
consultas e mais de sete mil 
internações. 

Fachada do Hospital Municipal Carlos Chagas.
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Novos leitos de UTI e serviço de terapia renal substitutiva

Em 2019, em parceria com a Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Itabira, a FSFX viabilizou ainda novos leitos 
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HMCC, passando de seis para 10 leitos, e incorporou o serviço de 
terapia renal substitutiva, qualificando a assistência do Hospital e garantindo melhora na rede de atendimento 
de urgência do município e seu entorno. 

Outros detalhes dos resultados alcançados nos três anos de gestão da FSFX no HMCC estão descritos, a 
partir da pág. 108, neste Relatório.

“Com a incorporação do serviço de diálise de agudos e a implantação de novos 
leitos na UTI, o HMCC dá um salto na qualidade do tratamento de pacientes 
gravemente enfermos, reforçando o nosso comprometimento, juntamente com a 
SMS, com o zelo pela saúde e bem-estar da nossa comunidade”.

Abner Moreira de Araújo Júnior, superintendente do HMCC

Mais um ano de reconhecimento
No ano em que chegou ao seu cinquentenário, a 
Fundação São Francisco Xavier manteve a trajetória 
linear de ter seus esforços e entregas reconhecidos 
em suas áreas de atuação. Os prêmios recebidos 
ao longo de 2019 refletem o comprometimento da 
gestão com a melhoria contínua dos seus processos, 
a partir da revisão das metodologias, investimentos 
em infraestrutura, incorporação tecnológica, cons-
tante otimização de qualificação, sempre com foco na 
excelência dos resultados.

Eleita “Instituição de Excelência da Saúde”, pela 
revista Healthcare Management, a FSFX conquistou o 
título por meio do seu Programa de Desenvolvimento 
e Soluções Colaborativas, inscrito na categoria ‘Gente 
e Gestão’. A premiação considera a atuação de insti-
tuições de saúde que obtiveram alta performance em 
diferentes vertentes da gestão. A iniciativa da FSFX 
premiada pela publicação internacional está centrada 
em quatro pilares - pessoas, métodos, resultados e 
estratégias, e envolveu 75 gestores da Instituição.

A primeira fase do projeto 
premiado obteve aprovação de 
mais de 96% dos participantes, 
e os primeiros planos de ação 
implementados a partir do 
programa representam um 
ganho financeiro de mais de 
R$ 5 milhões para a Fundação, 
nos próximos anos.
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Destaque para a Inovação 

O Hospital Márcio Cunha (HMC) também foi agra-
ciado com o Prêmio Health-IT, na categoria cases de 
sucesso - Melhor aplicação em Robótica. A premiação 
reconhece iniciativas que, alinhadas à gestão do 
negócio, melhoraram a performance assistencial de 
hospitais, laboratórios, operadoras de saúde, entre 
outras instituições do setor.  O reconhecimento ao 
HMC se deu por meio da implantação do Robô Laura, 
uma ferramenta que utiliza Inteligência Artificial 
e reforça o empenho da Instituição pela busca por 
soluções inovadoras que beneficiam diretamente os 
pacientes. 

O Robô Laura é responsável pela 
redução da taxa de mortalidade 
por Sepse no HMC e pode 
auxiliar a equipe multidisciplinar 
da unidade no diagnóstico 
precoce da doença, por meio 
da leitura de exames e dados 
vitais, em tempo real e de forma 
sistêmica. 

O prêmio foi recebido pelas mãos do Gustavo Cristiano Soares Pontes, gestor da FSFX.
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Pioneirismo na utilização de 
Inteligência Artificial

Concorrendo com diversas unidades hospitalares de 
toda a América Latina, o Hospital Márcio Cunha foi 
o primeiro Hospital do Brasil a conquistar o Prêmio 
HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards, dedicado 
a validar a excelência no uso de informações e tecno-
logia para melhorar a qualidade da saúde, o cuidado 
e a segurança do paciente. O Hospital venceu com 
o projeto “Detecção preditiva de Sepse - Integração 
entre o Hospital Márcio Cunha e a Laura Robot”. 

A premiação é organizada pela HIMSS, associação 
global que apoia a transformação da saúde por 
intermédio da aplicação de informações e tecnologia, 
e a Elsevier, uma das mais conceituadas empresas 
provedoras de informação cientifica e médica no 

mundo. O júri do prêmio inclui executivos da saúde 
com relevâncias nacional e internacional.

O Prêmio HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards 
já envolveu 30 países e 120 organizações exclusivas, 
impactou mais de 41 milhões de pacientes nas re-
giões da Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Europa. Este 
ano, as duas empresas, HIMSS e Elsevier, estenderam 
o prêmio para a América Latina, com o objetivo de re-
conhecer ainda mais as melhores práticas em saúde 
no mundo.

Em 2017, o Hospital Márcio Cunha havia se tornado o 
primeiro Hospital do país com a Certificação Interna-
cional da Healthcare Information and Management 
Systems Society (HIMSS) estágio 7 – utilizando 
software de Gestão Hospitalar Tasy, sendo também o 
único na categoria filantrópico de alta complexidade. 

Segurança e privacidade dos dados 
pessoais

Sempre em consonância com os preceitos da sua 
instituidora, Usiminas, a Fundação São Francisco 
Xavier carrega em seu gene a cultura da segurança e 
a premissa de atuar em conformidade com as normas 
legais que incidem, direta ou indiretamente, no de-
senvolvimento de suas atividades. Sendo assim, tem 
redobrado os esforços para se adequar às diretrizes 
da Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD), que trata 
da regulamentação da coleta, uso, transferência e 
proteção de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. 

As ações de adequação, já em andamento pela Institui-
ção, incluem o fortalecimento dos processos, a prepa-
ração e orientação dos colaboradores, a aplicação de 
autorização, por parte do paciente, para recolhimento 
das informações pessoais. Ações de endomarketing, 
juntamente com o empenho dos gestores, consolidam 
os ajustes necessários para garantir a proteção dos 
dados.

Estímulo ao aprendizado

A Fundação São Francisco Xavier entende a Educação 
como o principal catalizador do desenvolvimento hu-
mano e, consequentemente, como parte inexorável da 
própria evolução humana. A entrega de mais de 1.500 
kits escolares aos dependentes de seus colaboradores 
é mais uma das ações realizadas pela Fundação com 
o propósito de expandir a Educação em todas as suas 
vertentes. Os materiais, direcionados aos jovens de 6 
a 14 anos cursando o Ensino Fundamental I e II, foram 
montados de acordo com o que preconiza o Ministério 
da Educação (MEC) e incluíram mochila, cadernos, 
estojo, borracha, lápis, apontador e os demais itens em 
conformidade com a faixa etária.

Ao todo, foram distribuídos 
mais de 1.500 kits escolares 
aos filhos dos colaboradores 
da FSFX, de todas as unidades 
do Vale do Aço, Itabira, Belo 
Horizonte e Baixada Santista.

“Esse reconhecimento ratifica o nível de maturidade na implementação de 
tecnologia de ponta para ganhar eficiência operacional, melhorar a qualidade 
assistencial e promover mais segurança ao paciente. Um patamar que se alcança 
com o comprometimento da gestão e dos colaboradores”.

Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, diretor-presidente da FSFX
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Em mais um ano , cujos cenários nacional e inter-
nacional impactam diretamente nas atividades e 
resultados dos mais diversos setores, a Fundação 
São Francisco Xavier manteve o equilíbrio de suas 
contas, equacionando, de forma saudável, as receitas 
e despesas e encerrando 2019 dentro das métricas 
previstas. A performance financeira da Instituição, 
que mantém um crescimento sustentável, está inva-
riavelmente atrelada ao planejamento estratégico, 
desdobrado em ações de expansão de suas unida-
des, que nesse período pode ser comprovada com o 
aumento no número de vidas atreladas às unidades 
VITA e Usisaúde, bem como a ampliação de produtos 
e serviços nestas e nas demais unidades da FSFX. 

Esse desempenho propiciou à Instituição honrar seus 
compromissos, em todos os âmbitos a que se propõe 
atuar.

O programa Otimizar para Sustentar, em mais um 
ciclo efetivo, mostrou-se de extrema relevância para 
que a Fundação São Francisco Xavier alcançasse seus 
objetivos financeiros, promovendo, com afinco, a 
racionalização dos recursos, alcançando economias 
cada vez mais importantes para a performance eco-
nômica da Instituição. Um desempenho que somente 
é possível quando os colaboradores estão alinhados e 
comprometidos com a sustentabilidade do negócio. 

Nossa Estratégia

GESTÃO MATRICIAL DE DESPESAS IMPACTO (R$ mi)

Custo evitado (Renegociação de 47 contratos da curva A: de serviços de manutenção, con-
sumo, comodato e tecnologia)

R$ 1,8 

Captação de recursos incentivados para o projeto PADICE (Programa de Atenção Domiciliar 
ao Idoso), ILPI

R$ 0,52

Adequações de Mão de Obra (melhoria de processos) R$ 4,4

Recebimento de pendências financeiras com convênios hospitalares R$ 5,50

Orçamento de viagens e hospedagens (Implantação da Norma de Viagem, controle da caixa 
d’água a partir de Out/19, priorização das viagens por meio de transporte com menor custo 
benefício)

R$ 0,7

Otimização de Custo com utilidades (Energia Fotovoltaica + Economia Gás GNC + Telecomu-
nicações + Água e Esgoto + Combustíveis + Lubrificantes)

R$ 2,80

OTIMIZAÇÃO/VENDA DE SERVIÇOS IMPACTO (R$ mi)

Credenciamento UTI III R$ 0,22

Revisão das marcas de forma a não aumentar o consumo e perder a qualidade e vantagem 
adquirida (Alteração do tempo de troca de acesso venoso e equipos; Revisão da utilização da 
cobertura protetora do spot; Manutenção das linhas de diálise em pacientes com sorologia 
negativa)

R$ 3,20

HC - Revisão das prontidões, plantão e RT UTI Neo e pró-labore R$ 0,90

DOAÇÕES IMPACTO (R$ mi)

Doação equipamento Unidade de Oncologia Pediátrica I R$ 0,50

Projetos e ações Otimizar para Sustentar 2019 

Resultado de otimização de custos:

2016: R$ 7,8 milhões 
2017: R$ 8,7 milhões 
2018: R$ 11,1 milhões 
2019: R$ 15,8 milhões 

R$ 15,8 milhões de re-
sultado em 2019
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Modelo de governança
Entidade Filantrópica de Direito Privado e sem fins lucrativos e certificada como Entidade Beneficente de As-
sistência Social pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, a Fundação São Francisco Xavier mantém 
o foco do seu trabalho na sustentabilidade e no desenvolvimento humano, seguindo o modelo de governança 
revisado continuamente.

> Formulação Estratégica 
      • Missão 
      • Visão 
      • Valores 
      • Política da Qualidade 
      • Mapa Estratégico 
> Planejamento Econômico-Financeiro 
> Reuniões de Conselho 
> Sistema de Informação em Saúde 
> Conselho Consultivo de Clientes 
> Diretrizes Regulatórias e Legais

INOVAÇÃO, 
ENSINO E PESQUISA 
> Produção Científica 
> Gestão da Informação 
> Habitat de inovação FSFX 
> Ensaios Clínicos 
> Residência 
> Internato

GESTÃO DE 
CAPITAL HUMANO 
> Capacitarh 
> Educação Permanente 
> Projeto Sucessão 
> Escola de Gestão Aplicada 
> Plano de Carreira 
> Programa Trainee 
> Desenvolvimento 
    de Líderes

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

AUDITORIA 
E OUVIDORIA 
> Gestão e Contábil 
> Assistencial (clínica) 
> Qualidade

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

TRANSPARÊNCIA 
> Canal Direto 
> Relatório de Sustentabilidade 
> Código de Conduta 
> Relacionamento com o  
    Cliente 
> Pesquisas de Satisfação e               
    Qualidade

COMUNICAÇÃO 
> Café com Parceria 
> Entre a Gente 
> Revista Bem-Estar 
> Palavra do Diretor 
> Intranet 
> Informe Fundação 
> Grupos de Trabalho 
> FSFX Play / TV Corporativa

GOVERNANÇA E  
COMPLIANCE CORPORATIVOS
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Ação solidária da FSFX, durante McDia Feliz.
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Fundamental II e 
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Nova estrutura organizacional

Em 2019, a Fundação São Francisco Xavier passou por uma atualização do seu modelo organizacional, 
alinhando sua estrutura às novas diretrizes estabelecidas pela Instituição, em consonância com os propó-
sitos de uma entidade filantrópica de direito privado, que a partir daquele período passou a adotar o 
crescimento orgânico como estratégia evolutiva. 

As mudanças perpassaram os pontos mais altos do organograma, mantendo o Conselho no patamar 
superior da Instituição e alocando as diretorias presidencial e financeira no mesmo nível hierárquico. A 
nova estrutura encerra as atividades do Comitê Executivo, que vigorou no ano anterior, e traz a Gerência 
de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas, como ponto estratégico na nova dinâmica 
institucional. 
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COMISSÕES E RESPONSÁVEIS

Com o objetivo central de assegurar a eficiência dos processos, as melhores práticas e, consequentemente, 
resultados cada vez mais expressivos, a Fundação São Francisco Xavier mantém comissões específicas em todas 
as suas unidades de negócios, cujos desempenhos são monitorados sistematicamente pelas auditorias internas 
da Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e Qualidade. Essas comissões atuam de forma compromissada, 
alinhadas à Missão, Visão e Valores da Instituição, e têm como tarefas conduzir e auxiliar trabalhos para geren-
ciamento dos riscos, avaliar procedimentos e tomar decisões, sempre pautadas por amplas discussões. 

Comissão Responsável pela Comissão

Comissão de Gestão de Obras Francisco Afonso Linhares

Comissão Especial de Licitação Gustavo Cristiano Soares Pontes

Comissão de Segurança a Vida e Ambiente – Aplicável ao HMC Marcelo Oliveira Bastos

Comissão de Gerenciamento de Riscos
Romolo Gonçalves de Paula / Salomão Maciel Dias Fer-

reira

Comitê de Verbas Públicas José Carlos de Carvalho Gallinari

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Renata Glicianne Soares

Comissão de Residência Médica - COREME Marconi Franco da Silveira

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal 
e Infantil

Ricardo Cysne Rodrigues

Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes - CIHDOTT

Emerson Damasceno Moura

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

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH Thatiane Olivier Ticom

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional - EMTN Fernando de Faria Pereira

Núcleo de Segurança do Paciente Thays Batista da Rocha Assis

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e Verificação de 
Óbito

Leonardo Stopa Barros

Comitê de Processamento de Produtos para Saúde Carmem Célia Negreli Feliciano

Comissão de Tecnologia da Informação Patrícia Pedrosa Moreira Mendes

Comitê Transfusional Elisa Helena Russo Rodrigues

Comissão Multiprofisisonal de Terapia Antineoplásica Antônio Olavo Vieira Breijão

Comissão de Ética de Enfermagem Giovanna Alves Fialho Costa Lima 

Comissão de Curativos e Ostomias - CCO Emmanuel Gomes Corrêa

Comissão do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) Alessandra de Sousa Andrade Martins

Comitê de Radioproteção – aplicável ao Vale do Aço Amália Regina Lage Leão

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

Perfurocortantes – aplicável ao Vale do Aço
Amália Regina Lage Leão

Comissão Responsável pela Comissão

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Kleicy dos Anjos Pocidônio

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH Antônio José Freitas Castro

FSFX | Hospital MÁRCIO CUNHA

CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA | COI

Comissão Responsável pela Comissão

Comitê Transfusional Marielle Tomas de Pinho

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional - EMTN Elisângela Moura Gomes 

Comissão de Residência Médica - COREME
Abner Moreira de Araújo Júnior 
Andréa Maria de Assis Cabral

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e 
Verificação de Óbito

Luíza Procópio de Carvalho

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH Abner Moreira de Araújo Júnior 

Núcleo de Segurança do Paciente Abner Moreira de Araújo Júnior 

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, 
Fetal e Infantil

Rogério Monsueto Pereira

Comissão Responsável pela Comissão

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Hudson Henrique Lemos da Silva

Comitê Transfusional Gabriela de Luca Oliveira

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional - EMTN 
Meryellen Cardoso C. Moliterno  
Regiane Oyole Frederico Relva

Comissão Hospitalar de Prontuários, Análise e 
Verificação de Óbito

Philipe Rachas Saccab 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH

Núcleo de Segurança do Paciente Kevin Cristian Souza da Costa

Comitê Hospitalar de Prevenção de Mortalidade Materna, 
Fetal e Infantil

Cintia Mara Assis Fabian 

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

Philipe Rachas Saccab

Comissão de Acompanhamento do Contrato 

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

Materiais  Perfurocortantes
Hudson Henrique Lemos da Silva 

Comissão de Residência Médica - COREME
Evaldo Stanislau Affonso de Araújo 

Ana Rosa dos Santos

Comitê de Radioproteção Tatiane Vallim De Franca

Hospital MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

Hospital DE CUBATÃO

Comissão Responsável pela Comissão

Comitê de Apoio ao Estudo e Pesquisas  Reinaldo Gomes Araújo

Comissão de Padronização de Produtos Odontológicos Felipe Sérgio Silva Bento

Rede colaborativa

Convicta da importância das alianças para uma performance cada vez mais eficaz, que atenda aos elevados 
propósitos de promoção da saúde e da segurança no trabalho, a FSFX integra uma rede colaborativa, ampla e 
diversificada, na qual associações, hospitais, conselhos e outras organizações dialogam e compartilham projetos 
com foco na excelência dos resultados.

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

Conselho Municipal de Saúde de Itabira 
Ministério Público Estadual 
Ministério da Educação 
Sistema Poliedro de Ensino 
Instituto Ética Saúde 
Laurabot 
Prefeitura Municipal de Cubatão 
CIDE - Ciesp – Diagnóstico de Saúde dos Municípios 
de Cubatão e Guarujá 
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 
Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino (por meio do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino do Nordeste Mineiro - Sinepe) 
International School 
Greenwich Schools 
Number One 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas) 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da 
Universidade de São Paulo (IPEN/USP)
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Compromisso irrevogável
Honrar os seus compromissos é, para a Fundação 
São Francisco Xavier, uma premissa imutável, e esta 
prática se estende ao longo dos seus 50 anos, contri-
buindo significativamente para a solidez e a credibi-
lidade, com as quais todos os olhares, sem exceção, 
são lançados à Instituição desde os seus primeiros 
anos de existência. Tal postura está respaldada na 
convicção de que não há conquista real se ela ocorre 
de forma individual e isolada. É preciso haver o cresci-
mento mútuo no desenvolvimento do entorno, para 
que haja uma evolução efetiva, da qual o ser humano 
seja o seu maior beneficiário. Uma consciência que 
influencia sua atuação social, ambiental, ética e a 
conduta dos colaboradores.

Social

O respeito, a liberdade e a valorização dos colabora-
dores e da comunidade são alguns princípios sociais 

que norteiam a gestão da Fundação São Francisco 
Xavier em todas as suas unidades. A Instituição 
cumpre a sua vocação e se faz presente no dia a dia 
das comunidades em que atua, com uma série de 
iniciativas. Um dos principais indicadores nessa área 
é o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
que faz da FSFX, por meio do Hospital Márcio Cunha, 
a quarta unidade hospitalar de Minas Gerais em nú-
meros de internações e de partos. 

Econômico

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

Ambiental

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

Transparência e ética

Transparência, ética e integridade corporativa são va-
lores preservados e praticados pela FSFX, na relação 
com seus stakeholders, mantendo a credibilidade e 
confiança nas ações da Instituição. A ética tem por 
objetivo dar direção e consistência à gestão corpora-
tiva, tornando-se o seu principal pilar de sustentação. 
A transparência, por sua vez, é a chancela desse 
trabalho, que disponibiliza para os públicos interno e 
externo todas as informações sobre as ações res-
ponsáveis da Instituição. Na busca permanente pela 
excelência, a FSFX prima pela honestidade, integri-
dade e respeito às pessoas. A Instituição compreende 
tal posicionamento como o caminho mais assertivo 
na promoção do bem-estar coletivo.

Conduta

Os critérios morais e legais que regem a atuação 
dos colaboradores da Instituição estão descritos no 
Código de Conduta da FSFX. O documento orienta 
os profissionais a cumprirem, com rigor, as normas e 
leis estabelecidas pelos órgãos de regulamentação, 
tanto em relação ao público interno quanto externo. 
Por meio da ferramenta, atualizada periodicamente, é 
possível analisar e solucionar as situações relatadas, 
com discrição e sigilo. A Instituição possui um comitê 
específico para o seu Código de Conduta, responsá-
vel por sua aplicação, atualização e disseminação na 
Instituição, bem como recomendar medidas disci-
plinares aplicáveis às violações, fazer o julgamento 
de casos de violação de maior gravidade e deliberar 
sobre dúvidas de interpretação do texto.

Inserem-se ao Código de Conduta da FSFX, os 
princípios e valores da Instituição, condutas refe-
rentes  a informações privilegiadas e segurança da 
informação, conflito de interesses, transações com 
partes relacionadas, patrimônio da empresa, práticas 
concorrenciais, informações financeiras e registros 
contábeis, propriedade intelectual, relacionamento 
com a comunidade, meio ambiente, relacionamento 
com a imprensa, relações trabalhistas, participação 
sindical e de entidade de classe, preconceito e dis-
criminação, saúde e segurança no trabalho, relacio-
namento com fornecedores, clientes, poder público, 
participação política, política anticorrupção, normas 
e procedimentos internos, entre outros itens de suma 
relevância para a prática dos valores éticos e morais 
da Instituição.

Contatos para assuntos relacionados  
ao Código de Conduta

E-mail interno para a caixa postal: “Código de Conduta FSFX” 

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

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

Pelo telefone: 0800 979 7555 

Por carta: Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 – Bairro das Águas,  

CEP: 35.160-158 - Ipatinga/MG 

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

A FSFX mantém canais de diálogo com os seus públicos interno e externo, por meio dos quais podem ser 
feitas solicitações, sugestões, reclamações, elogios e quaisquer outros comentários que se relacionem com 
a Instituição. A Ouvidoria realiza os atendimentos e busca soluções para as questões recebidas, visando a 
evolução dos processos internos e a transparência das ações. As demandas são tratadas e respondidas no 
prazo máximo de sete dias, podendo ser pactuado até 30 dias consecutivos, quando necessário. A Ouvidoria 
atua de forma confidencial, independente e isenta.

E-mail: ouvidoriafsfx@fsfx.com.br 
Telefone: 0800 979 7555 
Site: www.fsfx.com.br/ouvidoria-fsfx e www.fsfx.com.br/canal-direto-fsfx 
Carta: Avenida Kiyoshi Tsunawaki, 41, Bairro das Águas  
CEP: 35.160-158 (Ipatinga/MG)

Relatório estatístico e analítico

Anualmente, a Ouvidoria da FSFX (Saúde, Educação e Operadora) consolida o Relatório Estatístico e Analí-
tico, compilando todas as demandas e melhorias implementadas. Os dados da Operadora Usisaúde são en-
caminhados à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em 2019, foram apuradas 1.231 demandas, 
com tempo médio de atendimento de 3,73 dias. Entre as principais demandas apuradas, 52% são Reanáli-
ses de autorização de procedimentos e 48% são demais demandas (Reclamações, Elogios, Sugestões etc.) 

1.231 demandas | Tempo médio de atendimento: 3,73 dias
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Ações realizadas em 2019

Adesão ao IBGC – Instituto Brasileiro de Governan-
ça Corporativa. 

Realização de um Diagnóstico da Maturidade do 
Compliance, feito pela KPMG, com aplicação de 
entrevistas pessoais com a alta Direção, e on-line 
com cerca de 500 colaboradores, visando estrutu-
rar a área. 

Treinamento de 51% dos colaboradores com rela-
ção ao Código de Conduta. 

Revisão do Código de Conduta, realizada pela 
KPMG, com base em boas práticas (pronunciamen-
tos e códigos de governança do G20/OECD, ACI 
Institute, IBGC, B3, CVM, Banco Mundial, COSO e 
aspectos da Lei 12.846 – Lei Anticorrupção Brasi-
leira) e metodologia própria, que servirá de bússola 
para a Revisão do Código de Conduta pela FSFX em 
2020.

Diagnóstico de Adequação e nível de aderência à 
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados - e Plano de 
Ação dos projetos de adequação das unidades de 
negócios da FSFX.

Campanha de Comunicação sobre a LGPD:

Ciclo de Palestras para apresentação sobre o tema, 
realizado pela equipe da Auditoria Corporativa, 
juntamente com a KPMG, atingindo cerca de 1.000 
colaboradores, em todas as unidades da FSFX; 
Campanha introdutória na Intranet; 
Folder de bolso.

ÉTICA E COMPLIANCE
A Fundação São Francisco Xavier está comprometi-
da em manter o diálogo permanente e construtivo 
com todos os seus públicos, de forma ética, hu-
manizada e respeitosa, valendo-se sempre do seu 
conjunto de disciplinas, a fim de cumprir e se fazer 
cumprir as normas legais e regulamentares, as po-
líticas e as diretrizes estabelecidas para os negó-
cios e as atividades da Instituição. O Compliance é 
uma ferramenta de governança corporativa aplica-
da a sistemas, processos, regras e procedimentos 
adotados para permitir e incentivar que todos na 
Instituição possam cumprir tais regras, permitindo 
maior gerência sobre os riscos e o aprimoramento 
da relação com a comunidade, a instituidora, os 
fornecedores, entre outros. Estar em Compliance é 
estar em conformidade com leis e regulamentos in-
ternos e externos e, acima de tudo, uma obrigação 
de cada colaborador dentro da Instituição. 

A gestão do Compliance da FSFX está a cargo da 
área de Auditoria Corporativa de Processos, ali-

nhada à alta Direção, ao Jurídico, ao Planejamento 
Estratégico e Qualidade, aos Recursos Humanos e 
à Comunicação. A atuação conjunta destas áreas 
trata com extrema seriedade os princípios morais 
e legais das pessoas e entidades com as quais a 
Instituição se relaciona, garantindo ainda o total 
sigilo das informações.

As ferramentas associadas ao Compliance per-
manecem à disposição dos clientes internos e 
externos, viabilizando a comunicação e a interação 
de todas as partes. Atualmente, a FSFX mantém, 
como recursos de Compliance, o Código de Con-
duta, a Ouvidoria, o Canal Direto, o Fale Conosco 
(sites), as Normas de Suprimento, a Notificação 
de Eventos Adversos, as Políticas, o Manual do 
Fornecedor, o Conselho Consultivo de Clientes, as 
Comissões, Auditorias, Oficina de Líderes e os Gru-
pos de Trabalho. Em 2019, não foi registrado caso 
de corrupção na  FSFX.
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Ações Preventivas

O PAP - Programa de Ações Preventivas - tem o ob-
jetivo de promover, acompanhar e apoiar estratégias 
de ações para a prevenção de violência no local de 
trabalho, assédios moral e sexual, entre outros. Com 
viés educativo, promove ações para que todos os co-
laboradores estejam cientes dos riscos potenciais de 
segurança e formas de se protegerem, nos diversos 
âmbitos de suas vidas. O PAP realizou palestras sobre 
os seguintes temas em 2019: 

“Violência Doméstica” - ministradas pelo Delegado de 
Polícia Regional de Ipatinga, pela Polícia Militar e Assis-
tente Social do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social.

“Suicídio” - realizadas nas unidades do HMC e do HMCC, 
pela psiquiatra do Corpo Clínico do HMC, Maria Angéli-
ca.

“Álcool e Drogas” - ministrada pelos representantes do 
Grupo Terapêutico da Fazenda Água Viva, de Ipatinga.

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 

•

• Estruturação da área de Compliance

• Adequação da FSFX para LGPD 

• Mapeamento dos riscos de Compliance 

• Revisão do Código de Conduta

Metas para 2020 Outros canais para notificações: 

Canal Direto (0800 979 7555), Segurança Empre-
sarial (em casos de violência, suspeitas ou sempre 
que se fizer necessário) HMC-I (ramal 9190), HMC-II 
(ramal 9974) e Polícia Militar (190, para demais 
unidades sem agente de segurança).

Em conformidade com a Lei de Proteção 
de Dados

Em 2019, entre as ações que se relacionam à gestão 
do Compliance, destacam-se aquelas que alinham as 
atividades da FSFX à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), sancionada em 2018 no Brasil, para garantir 
ao titular dos dados mais privacidade e controle sobre 
informações pessoais.

A nova Lei garante a privacidade dos dados pessoais, 
além de criar diretrizes para coleta, tratamento, 
armazenamento e compartilhamento dessas informa-
ções. O objetivo principal é proteger os direitos funda-
mentais de liberdade e de privacidade.

Para garantir conformidade com a nova Lei, que 
vigorará a partir de agosto 2020, a Fundação São 
Francisco Xavier (FSFX) antecipou-se às adequações, 
contratando consultoria especializada para a condu-
ção das mudanças em 2019.

Para adequar-se às normas da 
LGPD, a FSFX contratou con-
sultorias específicas e mantém 
um trabalho conjunto com as 
áreas de interesse, para reor-
ganizar os processos.

“Para a proteção total dos dados dos usuários, fortalecemos os nossos processos 
e a cultura de segurança entre os nossos colaboradores. Realizamos, também, 
conversas com as equipes, para que todas estejam cientes da nova lei e que sigam 
as diretrizes”.

Salomão Maciel Dias Ferreira, diretor-presidente da FSFX
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Gestão da Qualidade
Dentro dos preceitos de excelência, preconizados 
pela Fundação São Francisco Xavier e herdados da 
sua instituidora Usiminas, a Gestão da Qualidade 
emerge como recurso indispensável à evolução 
dos processos e à aplicação das melhores práticas, 
em todas as suas unidades de negócios. O foco 
desse trabalho mantém-se imutável na satisfação 
máxima dos clientes e demais públicos da Insti-
tuição, que recorre à política dessa gestão e às 
ferramentas de monitoramento de riscos, análise e 
controle de resultados e processos sistematizados 
para praticar seus princípios e valores. O resultado 
dessa dinâmica efetiva de melhoria contínua é o 
atestado, pela sociedade, do papel contributivo e 

responsável exercido pela Instituição ao longo dos 
anos, e que a mantém em um patamar de liderança 
nas áreas em que atua.

Por meio da Gestão da 
Qualidade, a FSFX destaca-se 
pela conquista de certificações 
em diferentes níveis, como 
ISO 9001, ONA, DIAS-Niaho, 
RN277 e HIMSS.

Evolução da qualidade na FSFX
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Em 2019, a Fundação São Francisco Xavier, por 
meio da atuação contínua e exaustiva do setor da 
Qualidade, associada ao empenho dos profissionais 
das unidades de negócios, manteve sua trajetória 
ascendente no tocante às conquistas que ratificam o 
histórico da qualidade na Instituição. No último ano, 
a obtenção da Acreditação Hospitalar em nível 1, pelo 
Hospital de Cubatão, valida os esforços de toda a 
equipe na implementação de processos e ações que 
elevem a gestão hospitalar a um patamar superior, 
alinhando o HC, cuja gestão da FSFX teve início em 
2017, às rotas das demais unidades da Instituição. 
Informações detalhadas sobre essa conquista estão 
no capítulo dedicado ao Hospital de Cubatão, a partir 
da pág. 122 deste Relatório.

Pesquisa de Satisfação Intersetorial

Alinhada às melhores práticas de mercado, a Pes-
quisa de Satisfação Intersetorial, adotada pela FSFX, 
segue a metodologia Net Promoter Score (NPS) para 

avaliação da interface entre os setores, com base na 
cadeia cliente/fornecedor. O método considera uma 
escala de 0 a 10, onde as notas 9 e 10 são dadas a 
clientes denominados promotores; 7 e 8 são consi-
derados neutros; e de 0 a 6 são detratores. Em 2019, 
foram avaliados 46 processos.

Meta: 62% 
Valor Alcançado: 84%

Outras ações implementadas em 2019

Apoio constante da equipe da Qualidade em todas 
as áreas de negócios, participando da construção 
das soluções relacionadas aos processos. 
Comemoração do Dia do Auditor Interno. 
Treinamento multi-normas para auditores internos. 
Consolidação da prática de Auditoria Clínica.

Gestão de Riscos
A gestão de riscos na FSFX é uma prioridade e faz 
parte da nossa cultura de gestão. Não medimos 
esforços para investir e melhorar nossas competên-
cias, processos e operações, visando um ambiente 
saudável e seguro para todos os nossos colaborado-
res, clientes e fornecedores. Muito além do cumpri-
mento de requisitos e protocolos de normas na-
cionais e internacionais, estamos constantemente 
inovando e aprimorando nossa utilização, eficiência 
e eficácia dos nossos produtos e serviços educacio-
nais e assistenciais. Adotamos práticas rotineiras 
de identificação, priorização e mitigação de riscos 
operacionais, de saúde ocupacional, financeiros, 
jurídicos, de imagem e outros, com o compromisso 
de manter e disponibilizar informações necessárias 
e suficientes para que possamos atuar preventiva-
mente e evitar os resultados indesejáveis.

Adotamos métodos, técnicas e ferramentas que 
possibilitam notificações de condições inseguras, 
incidentes e eventos adversos, aplicação de iniciati-
vas e práticas de bloqueio de causas fundamentais, 
capacitação e comunicação estruturada para todas 
as partes envolvidas no dia a dia organizacional. 
Estruturamos o NSP – Núcleo de Segurança do 
Paciente visando aprofundar ainda mais em novas 
tecnologias e sistemáticas de melhorias na quali-
dade, redução de riscos e aumento da segurança 
assistencial, tendo este uma função estratégica no 
alinhamento, promoção, monitoramento e controle 
das execuções de protocolos de atendimentos e 
seus desfechos clínicos.



|  Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier40

Desafios para 2020

• Estruturar Projeto de Certificação na Norma ISO 31.000 – Gestão de Riscos.

• Implantar Governança de Segurança do Paciente com foco na aderência às seis metas internacionais de 
segurança do paciente.

Práticas e Ideias que 
Transformam 
Ao longo dos anos, os resultados do Programa 
Práticas e Ideias que Transformam contribuem 
expressivamente para a Gestão da Qualidade e 
geram impactos expressivos para a Instituição, com 
a implementação contínua de melhorias, o fomen-
to do aprendizado organizacional, o fortalecimento 
dos resultados e o reconhecimento do empenho 
dos profissionais.

No ciclo 2018/2019, o Progra-
ma teve 150 inscrições, sendo 
66 práticas e 84 ideias.

Anualmente, os colaboradores participantes do pro-
grama são premiados em cada perspectiva do BSC. 
No ciclo 2018/2019, 44 colaboradores foram premia-
dos. As práticas vencedoras foram premiadas com 
até R$ 1.200 por participante e as ideias ganhadoras, 
com até R$ 360 por participante.

Participação em congressos e 
exposições
Sempre integrada à comunidade, a Fundação São 
Francisco Xavier marca presença em eventos que in-
citam à saúde, além do fomento industrial, comercial 
e de serviços, ratificando o seu compromisso com o 
desenvolvimento das localidades onde está inserida e 
levando ao público parte das suas atividades.

• Política para a Gestão de Riscos 
• Norma Administrativa 005 - Diretrizes para a  
   Gestão de Riscos 
• Inventário de Riscos 
• Comissão Institucional do Gerenciamento de    
   Riscos 
• Plano de Atendimento a Desastres 
• Análise de Viabilidade Econômica 

• Follow up para verificar se as premissas   
   planejadas para projetos aprovados foram    
   cumpridas 
• Auditoria de barreiras, Comissões e Comitês  
   Internos, Canal de Denúncia, Ouvidoria,  
   Auditorias internas e externas. 
• Sistema de Normatização e Padronização. 
• Modelo de Governança Institucional.

Mecanismos de gerenciamento de riscos da FSFX 
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“O QualiHosp é um congresso reconhecido na área da saúde e sempre promove 
discussões que são importantes para incentivar a melhoria da qualidade, da 
segurança e da gestão, com foco na inovação”.

Marcelo Gouvea Teixeira, superintendente de Soluções Integradas em Saúde da FSFX

Feiraço

A Fundação prestigiou, ainda, a 1ª edição da Feira Comercial de Produtos e Serviços – Gerando Negócios, a 
Feiraço, realizada em Ipatinga (MG), que reuniu instituições de diversas áreas, o objetivo de fomentar a economia 
local. A FSFX foi representada pelas suas unidades de negócios: Usisaúde, Colégio São Francisco Xavier (CSFX), 
VITA - Soluções em Saúde Ocupacional e Centro de Odontologia Integrada (COI). 

QualiHosp

Entusiasta da qualidade, em 2019, a Fundação São 
Francisco Xavier foi uma das principais patrocina-
doras do Congresso Internacional de Qualidade em 
Serviços e Sistemas de Saúde (QualiHosp), “Inovação 
para a Qualidade e Sistemas de Saúde”, realizado em 
São Paulo. A iniciativa tem coordenação do Centro 
de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde 
(GVSaúde) da Escola de Administração de Empresas 
da Fundação Getúlio Vargas (FVG-EAESP). Com o 
tema “To err is human: 20 anos em ação”, o congresso 

trouxe um panorama da qualidade e segurança do 
paciente dos últimos 20 anos, dentro e fora do Brasil, 
e como está sendo desenhado o futuro em relação 
à área. As atividades do QualiHosp incluíram cursos 
com os temas: Inovação para o Cuidado, Experiência 
do Paciente, Educação e Metodologias de Ensino 
na Saúde e Qualidade do Cuidado; mesas redondas 
sobre os principais temas do congresso, talk shows, 
entre outras ações. A Fundação contou com um stand 
durante todos os dias do congresso, apresentando os 
serviços de Soluções Integradas em Saúde.

A Fundação São Francisco Xavier patrocinou o Congresso 
Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde 
(QualiHosp).

As unidades de negócios da FSFX - Usisaúde, Colégio São 
Francisco Xavier (CSFX), VITA e Centro de Odontologia Integrada 
(COI) -, marcaram presença na edição 2019 da Feiraço.
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Congresso da ANAMT 

No ano em que completou 50 anos, a Fundação São 
Francisco Xavier esteve presente, pela primeira vez, 
no 17º Congresso da Associação Nacional de Me-
dicina do Trabalho (ANAMT). Considerado o maior 
evento de Medicina do Trabalho de todo o continente 
americano, trouxe como tema central “Valores Essen-
ciais frente às Transformações do Trabalho: Hoje e 
Amanhã”, além de trazer para discussão os principais 
desafios enfrentados na especialidade. A participação 
da FSFX oportunizou a apresentação do novo serviço 
VITA:  Soluções Integradas em Saúde. Houve, ainda, 
palestra ministrada pela médica do trabalho e coor-
denadora do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional da FSFX, Cássia Soares Pereira, sobre 
o Projeto Superar, desenvolvido em parceria com a 
Usiminas.

Expo Inox

Já em Timóteo (MG), a Fundação São Francisco Xavier 
está entre os expositores da terceira edição da Expo 
Inox, evento que tem como ponto central a divulgação 
e valorização do aço inoxidável, uma das assinaturas 
da região. Na ocasião, o atendimento comercial da 
Usisaúde e do plano Usifamília, modelo de cuidado 
com a saúde baseado na Atenção Primária à Saúde, 
se destacaram entre as apresentações dos estandes, 
assim como os serviços de aferição de pressão e gli-
cemia, com a equipe do Colégio São Francisco Xavier 
Técnico, e o Espaço Kids, montado pelo Baby Care, 
berçário do CSFX.

Expo Usipa

Em 2019, a FSFX esteve na 31ª edição da Expo Usipa, 
a maior feira de negócios da indústria, comércio e 
prestação de serviços do leste mineiro, que reúne no-
mes do Brasil e do exterior, em julho.  Em um estande 
integrado, Usiminas, Instituto Usiminas e Fundação 
São Francisco Xavier entretiveram os visitantes com 
informações e orientações relevantes, jogos inte-
rativos, serviços de saúde, cadastro de currículos, 
lançamento de canal de comunicação com a comuni-
dade, oficina de construção de móbiles, entre outros 
atrativos que despertaram o interesse de pessoas de 
diferentes idades.

Participação da FSFX no maior evento de Medicina do Trabalho do conti-
nente americano.

Presença da FSFX na terceira edição da Expo Inox.

Usiminas, Fundação São Francisco Xavier e Instituto Usiminas em parceria 
no estande integrado na Expo Usipa.
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Itabira WIN

Em 2019, a Fundação São Francisco Xavier também prestigiou eventos de fomento aos negócios como forma de 
contribuir com o desenvolvimento regional. Na 7º edição da Feira de Negócios e Empreendedorismo WIN 4.0, 
iniciativa da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de Itabira (Acita), a participação da 
Instituição se deu por meio da operadora de planos de saúde Usisaúde. O público pode conhecer o portfólio de 
produtos, os diferenciais dos serviços oferecidos pela operadora e as soluções personalizadas para as empresas. 
Destaque para a apresentação do modelo inovador do Usifamília, com base na Atenção Primária à Saúde (APS), 
no qual o principal foco é a prevenção. A Usisaúde foi avaliada com a nota máxima no Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS) em ano anterior, principal avaliação das operadoras de planos de saúde feita pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Veja mais nas páginas dedicadas à Usisaúde, neste Relatório.

Gestão de Pessoas
A Fundação São Francisco Xavier compreende o ser humano como o propulsor de todas as suas atividades, 
bem como o principal beneficiário dos seus resultados. São as pessoas que constituem o valor primordial 
da Instituição, a figura central e responsável por erguer e mover a engrenagem institucional, gerando  
entregas valorosas para a sociedade. É a partir da compreensão desta dinâmica que a FSFX estrutura a sua 
política de desenvolvimento de pessoas, cujas diretrizes estão voltadas para a promoção de um ambiente de 
desenvolvimento e realização pessoal e profissional, a atração de profissionais que se identifiquem com o 
propósito da Instituição e a atuação coletiva, com foco no alcance de resultados cada vez mais satisfatórios 
aos seus diferentes públicos.

Estande da Usisaúde na Feira de Negócios e Empreendedorismo WIN 4.0, em Itabira.
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Programas de Estágio

Por meio da gerência de Recursos Humanos, a Fundação São Francisco Xavier, em parceria com escolas e o 
programa Jovem Aprendiz, viabiliza o Programa de Estágio, que é dedicado à formação de profissionais em 
diversos campos de atuação. Estudantes de níveis técnico e superior têm a oportunidade de estagiar em setores 
da Instituição, para aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula, praticar e ampliar as chances de ingressar 
no mercado de trabalho. Em 2019, o Programa de Estágio viabilizou a contratação de 499 estagiários para as 
unidades de negócios da FSFX.

Em 2019, foram mobilizadas frentes de trabalho estruturadas, conforme abaixo:

VERTENTES DE GESTÃO DE PESSOAS

Atrair

• Estágio de Férias
• Jovem Aprendiz

• Programa Trainee
• Inclusão Social
• Design Thinking 

Universitário

Desenvolver

• Educação Corpotativa
• Programa de Líderes e 

Supervisores
• Escola de Gestão Aplicada

• Avaliação de 
Desempenho/PDI

• Acompanhamentos de 
Novos Líderes

Reconhecer

• IPD (Incentivo por 
Desempenhos)
• Meritocracia

Reter

• Plano de Carreira
• Sucessão

• Mapa de Oportunidades 
/Recrutamento Interno

• Benefícios

Cuidar

• Grupo de Trabalho
• Programa Ações

Preventivas: Violência
• Programa Preparação 

• Aposentadoria
• Cultura e Clima

Admissões de Estagiários em 2019

Primeiro Semestre 227

Segundo Semestre 272

Total 499

Estagiários Efetivados em 2019 170

Aproveitamento 34,07%

Aprendizes Efetivados em 2019 38

Aproveitamento 41,76%

Admissões de Aprendizes em 2019

Primeiro Semestre 58

Segundo Semestre 33

Total 91

Aproveitamento de Estagiários e Aprendizes

Foram contabilizados Estágios de Férias, Estágios Curriculares, Estágios Extracurriculares e Contratos de Estágios 
específicos (para atender demanda pontual, por tempo reduzido).
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De trainee a colaborador

Com os objetivos de atrair e desenvolver talentos 
com notável capacidade para assumir posições 
estratégicas futuras, a Fundação São Francisco 
Xavier mantém o Programa de Trainee. Em 2019, o 
número de inscrições chegou a 706 e 14 candida-
tos foram contratados para trabalharem nas unida-
des da FSFX. O programa direciona os trainees para 
atuarem nas cidades de Ipatinga e Belo Horizonte, 
em diferentes áreas, como recursos humanos, 
comercialização de produtos e serviços, internação 
de hospitais, controladoria, centro cirúrgico, saúde 
ocupacional, odontologia, medicina diagnóstica, 
gestão de projetos, estratégia e inovação, relacio-
namento com a rede e promoção da saúde.

• 706 Inscritos no Processo de Seleção  
• 14 Admissões em 03/12/2018 
• 17 Padrinhos/Mentores acompanharam os trainees 
• 38 horas per capita de Capacitação em 2019 
• 04 sessões de Coaching Individual 
• Job Rotation 
• Formação White Belts – Participação em Projetos do     
   Programa Lean 6 Sigma 
• 03 Encontros Trimestrais com RH 
 
Unidades: 
04 Sup. Gestão 
01 Sup. Estratégia e Inovação 
01 Sup. Comercial e Marketing 
02 Sup. Hospital Márcio Cunha 
05 Sup. Soluções Integradas 
01 Sup. Colégio

Encerramento do ciclo 2019

O Plano de Atividades dos jovens egressos consistiam em uma atuação em projetos específicos nas 
unidades. Os trainees apresentam os resultados alcançados aos superintendentes na cerimônia de 
encerramento do 1º ciclo, e 92% dos projetos iniciais atingiram o resultado esperado.

92% dos projetos iniciais desenvolvidos por trainees atingiram o 
resultado esperado.

79% dos profissionais continuarão na FSFX em 2020. 

“Queremos propiciar aos profissionais recém-egressos do ensino superior a 
oportunidade de vivenciar as práticas relacionadas à sua formação, preparando-
os de acordo com as políticas e diretrizes da FSFX. Além de potencializar a 
permanência de profissionais diferenciados na Instituição”.

Marcelo Gouvea Teixeira, superintendente de Soluções Integradas em Saúde da FSFX
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Design Thinking Universitário

Com os objetivos de inovar, produzir e atrair conhe-
cimento de forma colaborativa, a FSFX realizou, em 
parceria com faculdade particular de Ipatinga, o 
Design Thinking Universitário. Por meio da iniciativa, 
seis acadêmicas do 10º período do Curso de Psico-
logia, utilizando a metodologia do Design Thinking, 
atuaram em projetos estratégicos e ao final apresen-
taram melhorias para processos específicos do RH.

Oportunidade 

A política de desenvolvimento de pessoas da FSFX 
prevê a inclusão social como parte de suas dire-
trizes. Assim, por meio do projeto de oportunida-
des para pessoas com deficiências, a Instituição 
disponibiliza vagas de trabalho a deficientes e 
reabilitados, conforme a capacidade de cada um e 
as características laborais das vagas. Em paralelo, 
o Colégio São Francisco Xavier disponibiliza bolsas 
de estudo de 50% para a especialização desses 
colaboradores.

Ações de captação de profissionais PCD

Participação no stand: Aniversário de Ipatinga;  
Participação no stand: Fundação para Você;  
Participação no stand: Expo Usipa; 
Participação no stand: Expo Inox; 
Novo layout de vagas para PCD, em andamento 
com a Comunicação. Divulgação em massa nas 
redes sociais; 
Novos contatos e parcerias com a Associação do 
Portador de Deficiência de Ipatinga e o INSS; 
Divulgações de vagas nas redes sociais; 
Participação em congresso Assembleia Geral do 
Fórum de Defesa de Direitos da Pessoa com Defi-
ciência do Colar Metropolitano do Vale do Aço; 
Participação no stand: Fundação para Você, Coro-
nel Fabriciano. 

Desempenho

Atenta ao desempenho dos seus colaboradores, a 
FSFX estabelece e aplica métricas que evidenciam 
a performance dos profissionais, de forma indivi-
dual e coletiva. Os dados auxiliam na compreensão 

do real perfil do colaborador e o alinhamento com 
seus objetivos, permitindo à Instituição ofertar 
programas de incentivos realmente eficazes para 
suas equipes.

Dos 2.016 Planos de Desenvolvimento Individual 
(PDI’s) planejados para o ano de 2019, houve um 
índice de 93% de conclusão.

Em 2019, 4.814 colaboradores 
da FSFX passaram por avaliação 
de desempenho, o que significa 
98% do efetivo proposto.

CapacitaRH

Ao adotar uma política voltada para o desenvolvi-
mento de pessoas, a Fundação assume o compro-
misso de promover, de forma intensa, a capacita-
ção de seus colaboradores. Em 2019, a Instituição 
somou mais de 153 mil horas de treinamentos, nas 
áreas técnica e comportamental. Nesse contexto, 
o programa Educação Corporativa - CapacitaRH 
obedece a critérios hierárquicos, sob os quais são 
organizados os cargos e funções, para qualificar o 
seu efetivo de acordo com suas capacidades. 

Tipo Carga Horária Total

Técnico 120.220,00

Comportamental 33.670,00

Total 153.890,00

Média de capacitação de 
26,45h per capita.

• 
• 
• 
• 
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Vertentes de Desenvolvimento

Vertente Pessoas: Engloba treinamentos que visam o cuidado com a saúde emocional e o bem-estar 
do colaborador. Foram abordados temas, como Inteligência Emocional, Relacionamento Interpessoal 
e Postura Profissional. Resultado: 535 participações, 2.098 horas de capacitação.

Vertente Processos Internos e Resultados:  Para fomentar a cultura de melhorias de processos, 
com foco em resultados e inovação, possibilitando ao colaborador participante um olhar sistê-
mico sobre o seu trabalho. Resultado: 436 colaboradores participaram de treinamentos, como 
Capacidade Resolutiva, Inovação, Instituição e Resultados.

Vertente Aprimoramento: 337 participações em treinamentos de Liderança, Planejamento Es-
tratégico e Gestão de Mudanças, favorecendo o desenvolvimento da competência liderança para 
colaboradores que atuam como referência no setor. 

Gamification

Ao utilizar como metodologia os jogos empresariais, 
a Vertente Excelência abordou temas, como Aten-
dimento ao Cliente e Humanização, e fortaleceu a 
disseminação das Regras de Ouro do atendimento.

O Jogo Regras de Ouro foi desenvolvido pela equipe 
do RH/Treinamento, por meio de situações do dia a 
dia dos colaboradores que lidam com os clientes.

Educação Permanente

A equipe de Educação Permanente da Assistência 
mantém um portfólio com  80 aulas, gravadas e 
editadas com recurso interno, proporcionando uma 
economia de R$ 400 mil anuais para a Instituição. Em 
2019, houve a elaboração de 24 novas videoaulas.

A equipe de Educação Perma-
nente contou com 5 mil partici-
pações, em 2019.

Desenvolvimento de Supervisores

No intuito de qualificar e reforçar o papel de 
liderança e responsabilidade pelos resultados dos 
processos, e destacando sua importância dentro da 
Instituição, a FSFX realiza o Programa de Desen-
volvimento dos Supervisores, com treinamentos 
teóricos e práticos, embasados nos pilares de alto 
desempenho. Em 2019, o programa contemplou 83 
supervisores das unidades do Vale do Aço e Itabira, 
divididos em três turmas. Os temas foram escolhi-
dos de acordo com a rotina de trabalho: leitura de 
mundo e visão organizacional; autoconhecimento; 
liderança e trabalho em equipe; relacionamento 
interpessoal; comunicação; gestão para resultados; 
gestão de conflitos; negociação; adaptação e flexi-
bilidade. Após os apontamentos, foram criados 31 
planos de ação pautados nas perspectivas do Mapa 
Estratégico da FSFX. Dos planos desenvolvidos, fo-
ram selecionados nove para serem transformados 
em projetos prioritários, validados pelos superin-
tendentes das unidades.
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75 supervisores participam do ciclo “Soluções 
Colaborativas Integradas”; 
Na fase inicial, 21 Situações Problemas foram iden-
tificadas pelas áreas de apoio e, posteriormente, 
formados 14 grupos que trabalham em 10 proble-
mas selecionados; 
O ciclo iniciado em 2019 se encerrará em abril/2020, 
quando serão apresentados, na Convenção dos 
Supervisores, os Planos de Ação elaborados para a 
aprovação da diretoria e superintendentes. 

Startup Weekend

Como forma de estimular o desenvolvimento dos 
seus colaboradores, em quesitos como criativida-
de e inovação para solução de problemas, a FSFX 
viabilizou a participação de seus profissionais no 
Startup Weekend Vale do Aço, evento realizado 
com o patrocínio da Instituição e da Usiminas. 
Os participantes foram desafiados a montar uma 
startup (microempresa e que se caracteriza pelo 
fator inovação) em 54 horas. Durante o evento, 12 
grupos desenvolveram e apresentaram soluções 
para problemas do mercado, por meio de métodos 

inovadores, sendo posteriormente avaliados por 
uma banca de especialistas. Um dos grupos, for-
mado por colaboradores da Instituição, ficou entre 
as primeiras colocações.

Incentivo por Desempenho

O Programa de Incentivo por Desempenho da FSFX 
tem o propósito de reconhecer os esforços dos 
colaboradores que se empenham continuamente 
a consolidar resultados cada vez mais efetivos, 
contribuindo para a evolução da Instituição, bem 
como estimular o desenvolvimento individual e co-
letivo do profissional, valorizando o seu potencial e 
tornando-o consciente do seu papel e sua respon-
sabilidade perante a Instituição.

Em 2019, o Incentivo Por 
Desempenho (IPD) distribuiu 
R$ 3.617.889,13 milhões aos 
colaboradores.

• 
 

• 
 
 
 

•

Histórico da distribuição de IPD (em R$ milhões)
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Mapa de Oportunidades

Outra iniciativa da Fundação São Francisco Xavier, 
que visa valorizar o colaborador, é o “Mapa de Opor-
tunidades”, implementado na Instituição a partir da 
sua seleção entre os projetos apresentados no pro-
grama de Práticas e Ideias que Transformam. O Mapa 
possibilita ao colaborador se candidatar a cargos e 
funções nas unidades de negócios da FSFX, de acordo 
com a sua carreira e projeto de vida. As oportunida-
des são apresentadas internamente, e os próprios 
colaboradores, após se candidatarem, podem acom-
panhar todo o processo. 

Planos de carreira 

Ter uma carreira ascendente em uma Instituição reco-
nhecida pelo mercado, com oportunidade de promoções 
e desenvolvimento de habilidades e novas funções, é 
parte das aspirações de grande parte dos profissionais.  
Para viabilizar oportunidade de crescimento na Institui-
ção, a Fundação São Francisco Xavier mantém o Plano 
de Carreira. No ano de 2019, foram realizadas manuten-
ções das carreiras de auxiliar administrativo e técnico de 
enfermagem, dos graus 1.105 e 1.106 da tabela salarial 
da FSFX, bem como a bolsa dos estagiários. A manuten-
ção garantiu a reformulação do salário de contratação 
para os cargos citados e a aplicação do reajuste, confor-
me meritocracia, aos colaboradores desses cargos.



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 49

Formação Educacional

Com os objetivos de incentivar os colaboradores no 
desenvolvimento de sua formação profissional e 
facilitar o acesso a cursos que trabalham as compe-
tências requeridas, a FSFX oferece, por meio do Pro-
grama de Formação Educacional, bolsas de estudos 
para os colaboradores identificados como talentos na 
Instituição.

Em 2019, 41 colaboradores participantes obtive-
ram subsídio em especializações compatíveis com 
as atividades exercidas; 
166 colaboradores foram aprovados para partici-
pações em congressos externos.

Grupo de Trabalho

A experiência de uma gestão compartilhada constitui 
uma prática consolidada pela Fundação São Francis-
co Xavier. Por meio de grupos de trabalho, iniciativa 
implantada há quase uma década, representantes de 
cada setor das unidades se reúnem periodicamente 
para discutirem questões relacionadas ao cotidiano 
do ofício, em busca de soluções e melhorias dos 
processos. Trata-se de um espaço transparente de 
convivência, nos quais os colaboradores têm liberda-
de para apontarem oportunidades de melhorias para 
a Instituição. Avanços, como as cláusulas do acordo 
coletivo, a instalação de rampas de acesso e a revisão 
de processos, são alguns exemplos que resultam 
da iniciativa. Os próprios integrantes atuam como 
multiplicadores e disseminadores de informações. 
Em 2019, houve um total de 176 participantes nos 
Grupos de Trabalho, nas unidades do Vale do Aço, 
Cubatão e Itabira, com 21 encontros realizados e 156 
demandas apresentadas pelos representantes.

Clima

No intuito de conhecer as percepções e aspirações do 
seu efetivo, podendo atuar incisivamente em me-
lhorias a partir dessa contribuição, a Fundação São 
Francisco Xavier recorre, continuamente, à Pesquisa 
do Clima Interno. Em 2019, a pesquisa com foco em 
Engajamento, foi aplicada em parceria com a Mercer 
Consultoria. No total, a Instituição alcançou 87% de 
favorabilidade.

Destaque para os índices:

Tenho orgulho de trabalhar nesta empresa: 94% 
Meu gestor imediato me trata com respeito e 
dignidade: 93% 

Recomendaria esta empresa como um lugar para 
se trabalhar: 91%

Engajamento: 87% de 
favorabilidade.

Ética e combate à corrupção

Sob a influência de uma rigorosa política de valores 
que perpassa questões éticas, em todos os níveis de 
Instituição, a Fundação São Francisco Xavier mantém 
seus colaboradores informados sobre os procedimen-
tos anticorrupção, que estão detalhados no Código de 
Conduta, além de disponibilizar o Canal Direto (Ouvi-
doria) para comunicações ou denúncias. Esse posi-
cionamento se estende também aos treinamentos 
sobre Postura e Ética no Trabalho e à realização de 
campanhas de conscientização por meio do Progra-
ma de Ações Preventivas, tendo como temas “Código 
de Conduta”, “Canal Direto” e “Combate à violência”. 
Em 2019, mais de 2 mil colaboradores participaram 
dessas ações, somando 1.828 horas de treinamentos.

324 colaboradores participaram da capacitação 
sobre Postura e Ética no Trabalho. 
842 participações na palestra sobre Lei Geral de 
Proteção de Dados. 
561 participações na palestra sobre Código de 
Conduta, Canal Direto e PAP. 
220 participações no treinamento sobre Seguran-
ça da Informação.

Prevenção à violência

O Programa de Ações Preventivas à Violência (PAP) 
é uma iniciativa da FSFX que visa coibir atos de 
violência física, psíquica e moral, e ainda fortalecer 
relações e ambientes pacíficos, tanto no ambiente de 
trabalho quanto fora da Instituição. Em 2019, entre as 
estratégias de intervenção, para garantir aos colabo-
radores o conhecimento dos riscos potenciais de se-
gurança e as formas de proteção nos diversos âmbitos 
da vida, o ciclo de ações educativas incluiu a palestra 
“Violência Infantil - Vamos proteger nossas crian-
ças?”, em parceria com a Escola Profissionalizante 
Tenente Oswaldo Machado (EPTOM). A Comissão do 
Programa de Ações Preventivas de Violência realizou, 
durante o ano de 2019, cinco reuniões de estudos de 
casos e, também, ações preventivas, com palestras 
sobre os temas afins e distribuição de informativos 
e folders educativos. No total, 1.726 colaboradores 
participaram das iniciativas.

•

 
•

• 
•
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Acesso à cultura 

Promover as manifestações artísticas e culturais, 
propiciando entretenimento, conhecimento e contri-
buindo para que essas expressões possam transfor-
mar as pessoas. Entusiasta da arte, a Fundação São 
Francisco Xavier, em parceria com o Instituto Cultural 
Usiminas, viabiliza a meia-entrada em espetáculos 
realizados no Teatro do Centro Cultural Usiminas e no 
Teatro Zélia Olguin, ambos localizados em Ipatinga. 
Também por meio de sorteios, a Fundação garante 
cortesias para os colaboradores assistirem aos espe-
táculos realizados nos teatros. Os sorteios são feitos 
por meio de registro em um sistema on-line, com toda 
segurança e lisura no processo. 

A FSFX recebeu, em 2019, 
820 cortesias, no total de 100 
eventos realizados no Centro 
Cultural Usiminas e no Teatro 
Zélia Olguin.

Benefícios

Sempre empenhada em motivar, valorizar e promover 
o bem-estar dos seus colaboradores, a Fundação São 
Francisco Xavier mantém um pacote de benefícios 
que extrapolam os quesitos impostos pela legislação 
trabalhista. Seguro de vida, plano de saúde, auxílio 
creche, IPD (Incentivo por Desempenho), bolsa de 
estudo e plano de previdência privada são alguns 

exemplos dos diferenciais adquiridos pelos profissio-
nais ao ingressarem na Instituição.

Previdência privada

O plano de previdência está entre os benefícios 
concedidos pela FSFX aos seus colaboradores. Para 
se beneficiar, cada participante recolhe uma contri-
buição básica mensal, cujo valor é de livre escolha, 
e a Instituição recolhe 100% do mesmo valor, ob-
servando as limitações contratuais. Em 2019, 71% 
dos colaboradores da FSFX participaram do plano de 
previdência.

Planejando a aposentadoria

Um cuidado a mais dedicado ao profissional que irá 
se aposentar em breve. O Programa de Preparação da 
Aposentadoria (PPA) é uma iniciativa da Instituição, 
que visa preparar o colaborador para a nova fase da 
sua vida. Por meio dele, são realizadas palestras, 
encontros e outras ações, como o desenvolvimento 
de novas habilidades, para que o aposentado exerça 
outras atividades, sentindo-se produtivo e realiza-
do. No ciclo de 2019, por meio do Design Thinking 
Universitário, acadêmicos em Psicologia receberam 
capacitação técnica sobre a ferramenta, que foi 
aplicada na condução  de entrevistas estruturadas 
com 19 colaboradores identificados no PPA, para 
andamento das ações ciclo de 2020. No decorrer do 
ano, houve a realização de encontros sobre o tema 
“Resgatando projeto de vida”, com a participação de 
11 colaboradores.
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Desempenho Financeiro Consolidado 
FSFX e FESFX
(em R$ milhares)

ASPECTO 2015 2016 2017 2018 2019  2018 x 2019

(+) Receita operacional 
líquida1 621.113 762.838 838.416 998.253 1.101.237 102.984

(-) Custos e despesas 
operacionais 575.343 714.922 785.607 952.150 1.112.787 160.637

(=) Lajida/Ebitda ² 58.803 64.400 72.055 76.142 22.589 -53.554

Margem Lajida/Ebitda  
(Ajustado) ³ 9,5% 8,4% 8,6% 7,6% 2,1%  -5,6 p.p.

¹ Considerando o faturamento entre as unidades (2019: R$ 248.552). 
² Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (desconsiderado Peona) 
3 Variação das Margens em pontos percentuais

O declínio no resultado Ebitda no ano de 2019 deve-se, principalmente, à restrição orçamentária 
do Governo do Estado de Minas Gerais, com redução dos repasses dos incentivos públicos, ao paga- 
mento retroativo à 2014 das faturas de Ressarcimento ao SUS (contrapartida dos planos de saúde 
aos atendimentos dos beneficiários ocorridos no Sistema Único de Saúde), aumento de provisões 
contábeis de devedores duvidosos e do déficit do Hospital de Cubatão.
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R$ 22,6 milhões
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O ano de 2019 foi de muitos desafios para a Funda- 
ção São Francisco Xavier (FSFX) e para a Fundação 
Educacional São Francisco Xavier (FESFX). A crise fi-
nanceira e a crise política culminaram em um cenário 
extremamente difícil e desafiador.

Entretanto, mesmo em face desse difícil cenário, a 
FSFX e a FESFX mantiveram uma tendência positiva 
de crescimento de suas receitas, mantendo seus 
principais indicadores econômicos e financeiros 
positivos, obtendo conquistas importantes, graças a 
uma gestão pautada em planejamento, metas e ob- 
jetivos claros, direcionados para a busca de eficiência 
e equilíbrio dos resultados operacionais, com foco na

 qualidade dos serviços prestados e na sua sustenta- 
bilidade.

No conceito da sustentabilidade, fortalecemos 
projetos importantes para otimização de custeios, 
via Programa Otimizar para Sustentar e a revisão dos 
processos baseados na metodologia Lean Six Sigma. 
A evolução dos números também resulta da incorpo- 
ração contínua de novas tecnologias, traduzidas por 
investimentos em equipamentos, além de melhorias 
e otimização de infraestruturas. Por fim, soma-se à 
cadeia de ações, o fortalecimento das relações com 
os entes públicos na busca de novos recursos e rece-
bimento das dívidas acumuladas.

Destaque para o crescimento de 77,3% de suas receitas no 
período (2015 a 2019), passando de R$ 621,1 milhões, em 
2015, para R$ 1.101,2 milhões, em 2019. 
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Investimentos

Para suportar e manter a tendência de crescimento, e seguindo a premissa de reinvestimento em suas atividades so-
ciais, a FSFX/FESFX investiram, nos últimos seis anos (2015 a 2019), R$ 172,6 milhões (58,7% do Ebitda), ampliando e 
reformando suas estruturas físicas e modernizando seu parque tecnológico, com os seguintes destaques:

DESCRIÇÃO INVESTIMENTOS 2014 ~ 2019

Reforma do Laboratório de Patologia Clínica

Reforma do Centro Obstétrico do HMC-I

Construção do Centro de Treinamento Prático da VITA

Reforma do Hospital Municipal de Cubatão

Centro de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão (Quimioterapia, Hemodiálise e Oxigenoterapia)

Implantação Sistema Tasy

Reforma e Ampliação Pronto-Socorro

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

Reforma e Ampliação 20 Consultórios Médicos no HMC-I

Reforma e Ampliação Laboratório Patologia Clínica HMC-I

Implantação Unidade de Saúde Ocupacional Cubatão

Ressonância Magnética (substituição)

Tomografia Computadorizada 128 Canais (substituição)

Reforma e Ampliação Oncologia

Acelerador Nuclear

Reforma e Ampliação CTRS (15 máquinas)

Construção do Espaço Baby Care - CSFX

Unidades Avançadas (bairro Canaã, em Ipatinga, Timóteo e Fabriciano)

Unidades de Atenção Primária Usifamília (bairros Bom Retiro e Canaã, BH, Cubatão, Santos)

Centros de Atendimento ao Cliente de Itabira e João Monlevade

Reforma e Ampliação do Centro Obstétrico

Ampliação Unidade de Quimioterapia (10 poltronas)

Ampliação COI - 10 Consultórios

Implantação Laboratório Digital de Próteses Dentárias

Implantação 114 postos de teleatendimento Call Center

Hemodinâmica (substituição)

Ampliação Unidade de Medicina Ocupacional – VITA

Câmara triplace hiperbárica

Ampliação Unidade de Processamento de Roupas
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ATIVIDADE
2017 2018 2019

R$ % R$ % R$ %

Saúde Suplementar 386.927 46,1% 441.058 44,2% 494.498 44,9%

Assistência Médico-Hospitalar 374.007 44,6% 466.307 46,7% 503.921 45,8%

Educação 19.595 2,3% 24.376 2,4% 26.215 2,4%

Segurança e Medicina Ocupacional 32.236 3,8% 36.483 3,7% 44.097 4,0%

Saúde Odontológica 25.651 3,1% 30.029 3,0% 32.506 3,0%

Total 838.416 100% 998.253 100% 1.101.237 100%

ATIVIDADE
2017 2018 2019

R$ % R$ % R$ %

Usiminas 152.584 18,2% 169.187 16,9% 217.679 19,8%

Fundo Saúde + Cosaúde 103.884 12,4% 117.236 11,7% 128.847 11,7%

Convênios/Particulares* 442.430 52,8% 521.157 52,2% 573.553 52,1%

SUS/Estado/OSS*/Prefeituras 139.518 16,6% 190.673 19,1% 181.157 16,5%

Total 838.416 100% 998.253 100% 1.101.237 100%

Evolução da Receita1  (em R$ milhares)

Receita por fonte de recursos (em R$ milhares)

Demonstração de Valor Adicionado (em R$ milhares)

ASPECTO 2017 2018 2019 " R$ 2019 
 (-) 2018"

" % 2019 
 (-) 2018"

RECEITAS ¹ 836.506 998.253 1.101.237 102.984 10,3%

(-) Insumos e Serviços Adquiridos de Terceiros e Depreciação -614.614 -742.815 -881.890 -139.075 18,7%

(=) Valor Adicionado Líquido Produzido pela Instituição 221.892 255.438 219.347 -36.091 -14,1%

(+) Valor Adicionado recebido em transferência ² 24.444 14.831 21.147 6.316 42,6%

(=) Total do Valor Adicionado a Distribuir 246.336 270.269 240.494 -29.775 -11,0%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 182.170 218.904 248.949 30.045 13,7%

Remuneração do Trabalho (Pessoal e Encargos) 182.170 218.904 248.949 30.045 13,7%

Superávit do Exercício 64.166 51.365 -8.455 -59.820 -116,5%

¹ Soma das Receitas de Servicos Hospitalares, Mensalidades Planos de Saude e Odontologicos, Mensalidades Escolares e Servicos Contratados. 
Considerando o faturamento entre as unidades (2019: R$ 248.552).  
² Soma das Receitas Financeiras e Outras Receitas Nao Operacionais, que contemplam, principalmente, as Receitas com aplicações financeiras da 
Instituicao.

¹ Considerando o faturamento entre as unidades (2019: R$ 248.552).

*Considerando o faturamento entre as unidades (2019: R$ 248.552).
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INDICADORES FINANCEIROS LIMITE 2016 2017 2018 2019

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

 > 25% 34,6% 33,2% 30,5% 29,8%

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

 < 70% 48,8% 37,7% 60,9% 179,3%

INDICADORES FINANCEIROS 2016 2017 2018 2019
 (%) 
2019 

/2018

Ativo Circulante 349.906 399.972 419.026 399.683 -4,6%

Realizável a Longo Prazo 39.584 21.229 27.931 67.072 140,1%

Ativo Permanente (Imobilizado, Investimento e Intangível) 195.882 212.406 241.615 237.876 -1,5%

Total passivo e patrimônio líquido 585.372 633.606 688.572 704.631 2,3%

No ano de 2019, a FSFX gerou uma riqueza de R$ 240,5 Mi, que foi utilizada para remuneração do trabalho (Pes- 
soal, Encargos e Benefícios, representando 13,7% a mais do que em 2018).
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RESULTADO ACUMULADO: R$ 62,6 Mi
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GESTÃO MATRICIAL DE DESPESAS IMPACTO  
(R$ Milhões)

Custo evitado (Renegociação de 47 grandes contratos da curva A: de serviços de manutenção, consumo, 
comodato e tecnologia)

R$ 1,80

Captação de recursos incentivados para o projeto PADICE (Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso), ILPI 
(Instituições de Longa Permanência para Idosos)

R$ 0,52

Adequações de Mão de Obra (melhoria de processos) R$ 4,40

Otimização de Custo com utilidades (Energia Fotovoltaica + Economia Gás GNC + Telecomunicações + Água 
e Esgoto + Combustíveis + Lubrificantes)

R$ 2,80

Recebimento de pendências financeiras com convênios hospitalares R$ 5,50

Orçamento de viagens e hospedagens (Implantação da Norma de Viagem, controle da caixa d’água a partir 
de Out/19, priorização das viagens por meio de transporte com menor custo benefício)

R$ 0,70

OTIMIZAÇÃO/VENDA DE SERVIÇOS IMPACTO  
(R$ Milhões)

Credenciamento UTI III R$ 0,22

Revisão das marcas, de forma a não aumentar o consumo e sem perder a qualidade e vantagem adquiridas 
(Alteração do tempo de troca de acesso venoso e equipos; Revisão da utilização da cobertura protetora do 
spot; Manutenção das linhas de diálise em pacientes com sorologia negativa)

R$ 3,20

Venda de serviços de Lavanderia R$ 0,51

Revisão das prontidões, plantão e RT UTI Neo e pró-labore do Hospital de Cubatão R$ 0,90

DOAÇÕES IMPACTO  
(R$ Milhões)

Doação equipamento Unidade Oncologia Pediátrica I R$ 0,50

PROGRAMA / CONVÊNIO APLICAÇÃO 
DOS RECursos ORIGEM 2016 (R$) 2017 (R$) 2018 (R$) 2019 (R$)

Integra SUS
Livre 

movimentação
BR 1.946.065,44 1.946.065,44 1.946.065,44 1.946.065,44

Incentivo à Contratualização 
- HMC

Livre 
movimentação

BR 10.526.208,72 10.526.208,72 10.526.208,72 10.526.208,72

Incentivo à Contratualização 
- HC

Livre 
movimentação

SP 0,00 2.614.335,52 29.500.000,00 24.000.000,00

ProHosp - Custeio
Compra de 
materiais e 

medicamentos
MG 3.164.070,56 3.164.070,56 4.641.737,00 3.094.122,18

Rede Resposta
Custeio (equipe 
e capacitação)

MG 5.273.051,25 5.533.436,00 5.205.300,61 4.745.256,06

Leitos de Retaguarda
Custeio (equipe 
e capacitação)

MG 1.881.339,04 2.737.927,00 3.128.034,26 1.046,23

Rede Cegonha
Custeio (equipe 
e capacitação)

BR/MG/
SP

3.734.743,69 1.661.331,00 3.403.496,59 2.513.124,07 

Rede Urgência
Livre 

movimentação
SP 0,00 0,00 633.242,88 633.242,88

Convênios
Compra de 
materiais e 

medicamentos
MG 69.142,62 182.228,00 1.414.377,27 193.114,75 

Pronon/Pronas/PADI/PADICE
Custeio (equipe 
e capacitação)

BR/MG 1.213.972,53 6.949.939,00 5.113.316,01 2.241.505,35

Emenda Parlamentar/UFOP/ 
Telemedicina/McDonalds

Custeio (equipe 
e capacitação)

BR/MG 0,00 819.528,00 1.249.636,60 427.161,93 

Incentivos (Depreciação 
Investimentos)

Investimentos BR/MG 346.900,38 1.965.898,00 2.181.205,08 332.472,83 

Total - - 28.155.494,23 38.100.967,24 68.942.620,46 50.653.320,44



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 57

Estrutura montada para participação na Expo Inox 2019.
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3
50 anos de FSFX
A trajetória ascendente de uma Instituição que nasceu 
com a missão de promover Educação e Saúde, em uma 
região no início do seu desenvolvimento, e os marcos 
dessa história de grandes conquistas.
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Cinquentenário da  
Transformação Social
Meio século se passaram desde que a Usiminas, já 
habituada aos diferentes papéis que desempenhava 
enquanto usina siderúrgica, inegavelmente respon-
sável pelo desenvolvimento econômico e social da 
região, instituiu a Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX). Criada oficialmente no dia 22 de dezembro de 
1969, como entidade filantrópica e de direito priva-
do, recebeu a função de responder pelas unidades 
de Educação (Colégio São Francisco Xavier -1962) e 
Saúde (Hospital Márcio Cunha – 1965), cujos serviços 
eram dedicados, inicialmente, aos empregados da 
Usiminas e seus familiares.

Logo em seus primeiros anos de atuação, a Fundação 
São Francisco Xavier já apresentava em seu perfil 
os traços do arrojo e da inquietude pela qualidade 
máxima, herdados de sua instituidora e que a im-
pulsionaram para muito além de suas atividades e 
públicos iniciais. Em sua trajetória ascendente, o que 
se testemunha é a aplicação de todo esse potencial, 
capaz de transformar o contexto primário e o meio 
circundante, de extrapolar barreiras geográficas e 
suplantar desafios impostos por cinco décadas dos 
mais contraditórios cenários da história nacional, 
tornando-se uma das mais relevantes instituições dos 
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“Cada vez mais, a Fundação São Francisco Xavier tem proporcionado um 
atendimento de excelência a uma quantidade maior de municípios. Chegar aos 
50 anos sendo referência para tantas pessoas é motivo de orgulho e também de 
grande responsabilidade. Esperamos continuar contribuindo com a melhoria 
da qualidade de vida dos nossos clientes e das comunidades onde estamos 
inseridos”.

Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, diretor-presidente da FSFX

Décadas dedicadas à promoção 
e valorização da vida, por meio 
da Educação, da Saúde e da 
Segurança das pessoas

segmentos aos quais se dispõe a gerir, com impacto 
direto na vida de milhares de pessoas.

Ao celebrar 50 anos de atuação, em 2019, a Fundação 
São Francisco Xavier orgulha-se por estar à frente de 
sete unidades de negócios, cujos indicadores sem-
pre surpreendentes – descritos com detalhes nesta 

publicação – podem ser traduzidos em mais saúde, 
educação, segurança, sustentabilidade e qualidade 
de vida para uma população volumosa, distribuída em 
cinco estados brasileiros. Um alcance e impacto que 
só se conquistam quando o comprometimento com 
a transformação social mantém-se, invariavelmente, 
como propósito único da sua própria existência.
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O desenvolvimento de Ipatinga 
está atrelado à história da 
Usiminas na região. A construção 
da usina siderúrgica, a partir 
de 1957, atraiu colaboradores 
dos quatro cantos do país para o 
vilarejo que crescia às margens 
da estrada de ferro Vitória-Minas. 
Com o apoio do poder público, 
a empresa desenvolveu, então, 
um plano urbanístico para a 
cidade, com a construção de toda 
infraestrutura necessária para 
promover a qualidade de vida da 
comunidade local, incluindo o 
Colégio São Francisco Xavier e o 
Hospital Márcio Cunha.

O Colégio São Francisco Xavier 
foi fundado pela Usiminas com 
o objetivo de garantir ensino e 
educação de qualidade aos filhos 
de seus empregados e à nova 
comunidade que nascia ao redor 
da empresa. A escolha do nome 
homenageia o missionário jesuíta 
que dedicou parte de sua vida às 
missões no Oriente, uma forma 
de reverenciar, ao mesmo tempo, 
o educador e o povo japonês – os 
primeiros parceiros da Usiminas. 
Na sua criação, a direção e a 
administração foram confiadas 
à Companhia de Jesus – Padres 
Jesuítas – e à Congregação Irmãs 
de Jesus da Santa Eucaristia 
Congregação Religiosa.1957

1962

Linha do Tempo
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Até 1969, a Usiminas administrou 
o Colégio e o Hospital, por meio de 
convênio com a Companhia de Jesus 
– Padres Jesuítas – e a Congregação 
Irmãs de Jesus da Santa Eucaristia. 
Os bons resultados sociais dessa 
parceria foram essenciais para 
a empresa dar continuidade ao 
trabalho, criando, em dezembro 
daquele ano, a Fundação São 
Francisco Xavier. Daí por diante, a 
FSFX herdou, de sua instituidora 
e maior cliente, o compromisso 
com uma gestão eficiente e 
autossustentável, aplicada ao longo 
de cinco décadas em resultados 
efetivos e na valorização do ser 
humano, por meio da educação, 
cultura e saúde.

A implantação da Usiminas em 
Ipatinga e o inevitável crescimento 
populacional do Vale do Aço, 
a partir da década de 1960, 
impuseram às lideranças políticas 
e empresariais um planejamento 
urbanístico estratégico de longo 
prazo. Inaugurado em 1º de 
maio de 1965, o Hospital Márcio 
Cunha foi construído para atender 
a urgências e internações em 
seus 50 leitos. Contava apenas 
com as unidades básicas, como 
serviços de raios X e laboratório, 
bloco cirúrgico, centro obstétrico, 
duas alas de internação geral e 
maternidade.

1969

1965
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1981

1992

No início do ano 1990, a Fundação 
se abriu para novas oportunidades, 
expandindo sua atuação a outros 
mercados. Com a Usisaúde, assumiu 
a gestão dos planos de saúde 
e odontológicos das empresas 
Usiminas em todo país, além de 
abrir opções a todo mercado, 
consolidando-se como a operadora 
de clientes de diversos segmentos.

Com o propósito de oferecer um 
amplo serviço em saúde bucal, 
em 1981, a Fundação criou o 
Centro de Odontologia Integrada 
(COI), que logo tornou-se modelo 
de satisfação para os clientes e 
para a região, ao alcançar um dos 
melhores indicadores em saúde 
bucal divulgados no Brasil e no 
mundo.
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2004 2011

2006Inaugurada em 2004, a 
Unidade II do Hospital Márcio 
Cunha, no bairro Bom Retiro, 
deu continuidade ao histórico 
de prestação de serviços 
da Fundação São Francisco 
Xavier. São mais de 7 mil m2 de 
área construída, que abrigam 
unidade de internação, 
com leitos de enfermarias 
e apartamentos, unidade 
de terapia intensiva, centro 
de diagnóstico por imagem, 
ambulatório e unidades de 
apoio, como farmácia, central 
de materiais e esterilização, 
nutrição e manutenção. Com 
uma concepção paisagística 
acolhedora, a Unidade II 
dispõe ainda de outros 33,5 
mil m² de área pavimentada e 
ajardinada.

Em 2011, a Fundação São 
Francisco Xavier incorporou 
ainda a Unidade de Oncologia 
às atividades do Hospital 
Márcio Cunha, referência 
em tratamento oncológico 
completo para uma população 
ainda maior, de quase 50 
municípios e mais de 1 milhão 
de habitantes. No mesmo 
ano, inaugurou a Unidade de 
Medicina Diagnóstica, no bairro 
Ideal, ampliando oportunidades 
a clientes do Hospital para a 
realização de ultrassonografias, 
exames de radiologia digital e 
patologia clínica, com a mesma 
eficiência e qualidade dos 
serviços desempenhados nas 
demais unidades.

Nos últimos anos, a FSFX 
manteve a inovação em sua 
essência empreendedora, 
ao abrir o Serviço de 
Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente. Todas as atividades 
implementadas pela unidade 
são regulamentadas pelo 
Ministério do Trabalho e 
Emprego. A VITA, nome 
adotado pela unidade a partir 
de 2018, conta com equipes 
dedicadas à prevenção de 
acidentes e promoção da 
saúde e do bem-estar.
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2014

2016

Em maio de 2016, a Instituição 
assumiu a administração do 
Hospital Municipal Carlos Chagas 
(HMCC), em Itabira (MG). O HMCC 
é referência para Itabira e mais 12 
municípios no interior de Minas 
Gerais, emprega mais de 350 
colaboradores e conta com 74 leitos 
que são 100% SUS. No mesmo ano, 
foi inaugurada a primeira Unidade 
Avançada da FSFX no bairro Canaã. 
Buscando sempre a proximidade 
e satisfação dos seus clientes, a 
unidade é referência para uma 
região que concentra mais de 10 
bairros de Ipatinga e uma população 
superior a 100 mil habitantes.

Lançado em 2014 e inaugurada 
sua primeira unidade em 
Ipatinga (MG), o programa 
Usifamília foi inspirado no 
modelo de Atenção Primária 
de Cambridge Health Alliance 
(CHA), de Boston (EUA). 
Resgatando o conceito do 
médico da família, o objetivo 
é promover a vinculação do 
paciente e de seu grupo familiar 
a uma mesma equipe de saúde, 
com profissionais altamente 
qualificados, que realizam uma 
avaliação integral, além de 
facilitar o acesso ao serviço. 
No ano seguinte, em 2015, a 
segunda unidade do Usifamília 
foi inaugurada em Santos (SP), 
para atender aos clientes da 
região.
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2017 2019

2018O ano de 2017 
trouxe consigo novas 
possibilidades. A FSFX 
assumiu a administração 
do Hospital de Cubatão 
(HC). A população da 
Baixada Santista conta 
com 75 leitos pelo 
SUS e outros 50 de 
convênios. O Hospital 
é referência para mais 
de 400 mil habitantes, 
empregando mais de 500 
colaboradores. Também 
em 2017, foi inaugurada 
a Unidade Avançada 
e Usifamília na cidade 
de Timóteo, trazendo 
conforto e comodidade no 
atendimento aos clientes 
da região.

No ano em que celebra 50 de 
atuação, a Fundação São Fran-
cisco Xavier reforça os laços 
com a sua instituidora, promo-
vendo ajustes estratégicos em 
sua estrutura organizacional. 
O objetivo é se preparar para 
novos desafios, como propulsora 
do desenvolvimento social, por 
meio da sua atuação em saúde, 
segurança, meio ambiente e edu-
cação, nas comunidades onde 
se insere. Além das diferentes 
ações em comemoração ao seu 
cinquentenário, o ano é tam-
bém marcado pela implantação 
da Fundação Educacional São 
Francisco Xavier (FESFX), novo 
pilar educacional, cuja autono-
mia emergiu após a criação da 
Faculdade São Francisco Xavier, 
que completa o ciclo de ensino 
– do berçário ao curso superior 
– ofertado pela Instituição. Uma 
nova Instituição que já nasce 
com a expertise  acumulada ao 
longo de quase seis décadas de 
atuação do CSFX, justamente a 
primeira unidade da FSFX, criada 
pela Usiminas.

Em 2018, a Fundação São 
Francisco Xavier, sempre 
buscando aprimorar a pres-
tação de serviços e oferecer 
aos beneficiários a melhor 
assistência em saúde, 
inaugura a terceira Unidade 
Avançada do Usifamília no 
Vale do Aço, agora em Coro-
nel Fabriciano. Além desta, 
outras quatro unidades do 
Usifamília são inauguradas: 
no bairro Canaã, em Ipatin-
ga; em Cubatão e Santos, 
para atender aos clientes 
da Baixada Santista; e em 
Belo Horizonte. A FSFX hoje 
é sinônimo de excelência, 
resultado de décadas de 
atuação na busca incessan-
te pelo aperfeiçoamento 
profissional e institucional.



|  Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier68

Um cinquentenário com  
a cara de quem faz história
Para a Fundação São Francisco Xavier, nenhum recurso 
é mais valioso do que o humano. A Instituição sabe 
bem que as pessoas são as verdadeiras responsáveis 
pelas relações que se completam e que fazem mover 
esta complexa engrenagem, dedicada à promoção da 
saúde, da educação e da segurança do trabalho, em 
todos os anos da sua existência. Assim, para celebrar o 
seu cinquentenário, trouxe os próprios colaboradores 
como os principais destaques deste marco. 

Durante todo o ano, profissionais das unidades FSFX 
puderam conhecer as histórias de alguns colaborado-

res, escolhidos para representar todo o corpo humano 
da Instituição. Plotagens em vidros e paredes decora-
ram as fachadas e os espaços internos, como refeitó-
rios e corredores, da FSFX, com rostos conhecidos, as-
sim como nas mesas dos escritórios, com o calendário 
dedicado ao aniversário de 50 anos da Fundação. Em 
cada mês, era possível conhecer um profissional que 
tem a sua vida conectada à trajetória da Instituição. 
Ao todo, foram confeccionadas três mil unidades do 
material, também distribuído a entidades e empresas 
parceiras, poder público, clientes e colaboradores da 
FSFX.

O médico infectologista, Aloísio Bemvindo, foi um dos profissionais escolhidos para ilustrar a campanha dos 50 anos da FSFX.

Eduardo Higino Silva, do COI, foi um dos profissionais da FSFX 
que participaram da campanha dos 50 anos.

Jaqueline Paula Silva também representou os colaboradores na
campanha dos 50 anos de FSFX.
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Fundação pra Você:  
celebrando com a comunidade

Com afeto

Ainda em comemoração ao seu cinquentenário e como forma de privilegiar o seu 
efetivo, a FSFX organizou uma coletânea de receitas especiais, produzidas por 
seus colaboradores. A publicação, intitulada ‘Receitas de Afeto’, traz o modo de 
preparo e os ingredientes de pratos que despertam, mais do que sabor e prazer, 
muitas memórias, sentimentos e reações afetivas.

Novos Uniformes

O lançamento do novo modelo de uniforme e a sua entrega coordenada nos cinco estados onde a FSFX atua fo-
ram, também, uma ação interna em celebração ao cinquentenário da Instituição. Todos os colaboradores recebe-
ram, no mesmo dia, um kit montado com sacola personalizada, carta da diretoria e novos pares de uniformes. As 
mais de 12 mil peças (seis mil pares) foram pensadas e produzidas para oferecer mais conforto e praticidade aos 
profissionais. 

Envolver-se em ações comunitárias, contribuir para 
o desenvolvimento do município e elevar a qualidade 
de vida e o bem-estar da população são premissas 
adotadas pela Fundação São Francisco Xavier, ao 
longo dos seus 50 anos de atuação, e desdobradas 
em suas unidades de negócios. Mas, em 2019, em 
celebração ao seu cinquentenário, a Instituição pro-
moveu, ao longo do ano, o evento Fundação pra Você, 
realizado em Ipatinga, em dois momentos, Coronel 
Fabriciano, Timóteo e Itabira.

Em parceria com as prefeituras locais, os profissio-
nais do Hospital Márcio Cunha estiveram à frente da 
iniciativa, levando serviços de saúde, bem-estar e 
recreação, com total gratuidade aos participantes. A 
ação ofertou testes de glicemia, aferição de pressão 
arterial, orientações de promoção da saúde e ma-
ternidade, acuidade visual, orientações sobre saúde 
bucal, orientações psicológicas, espaço kids com 

atividades lúdicas e oficinas, aulas de alongamento e 
zumba. Equipes das Secretarias de Saúde das locali-
dades desenvolveram, ainda, um trabalho de cons-
cientização sobre imunização, zoonoses e combate 
às endemias. Em Itabira, os profissionais do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) contri-
buíram com orientações sobre a utilização correta do 
serviço 192 e demonstrando as práticas de manobras 
de salvamentos. 

Aproximadamente, 150 
pessoas foram beneficiadas 
com serviços de saúde 
prestados em atividades 
realizadas pelo Fundação pra 
Você, em Itabira.
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Em Timóteo e Coronel Fabriciano, os participantes do evento se 
beneficiaram com serviços gratuitos ofertados pela FSFX.

A realização de duas edições do Fundação pra Você, em Ipatinga, 
reuniu centenas de pessoas, entre crianças, jovens e adultos.
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Fundação pra Você: empresariado

Como forma de aproximar a Instituição do setor empresarial, 
fomentando a interação, o diálogo e a parceria, no intuito de 
contribuir, de forma conjunta, para o crescimento e desen-
volvimento das comunidades, a Fundação São Francisco Xa-
vier, ainda em comemoração ao seu cinquentenário, promo-
veu o evento Fundação pra Você, dedicado aos empresários 
da região do Vale do Aço. A iniciativa, que vai ao encontro 
das ações de responsabilidade social e cidadania sempre 
pregadas e aplicadas pela Fundação, contou com mais de 
70 empreendedores da região, além de representantes da 
imprensa e gestores da FSFX.

Revivendo a história

Dentro das comemorações alusivas aos 50 anos da FSFX, o Hospital Márcio Cunha também recebeu um grupo de 
aposentadas que atuaram no setor de processamento de roupas da FSFX. Os visitantes puderam rever colegas, 
conhecer as novas instalações, a incorporação tecnológica e reviver os momentos em que empregaram a sua 
força de trabalho no local, contribuindo para o crescimento da Instituição.

50 km para celebrar 50 anos

No ano do cinquentenário da FSFX, nas datas em que se celebraram o Dia Mundial da Atividade Física e o Dia 
Mundial da Saúde (6 e 7 de abril, respectivamente), a atleta e ultramaratonista, Marilélia Rocha Ezequiel, acei-
tou o desafio de correr 50 quilômetros em uma esteira, como forma de promover a saúde e a atividade física, e 
também celebrar os 50 anos da FSFX. A atividade chamou a atenção de quem passou pela recepção principal 
do Hospital Márcio Cunha, ao longo do dia. A maratonista foi acompanhada por profissionais da Fundação, que 
deram todo o suporte necessário para que ela concluísse o desafio, que foi iniciado às 8h. Com velocidade média 
de 8 km/h, por volta das 14h30, a atleta atingiu a meta de 50 quilômetros. 
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Comemorações
Solenidade comemorativa:  
cinco décadas para ficar na história

Em 10 de dezembro de 2019, a Fundação São 
Francisco Xavier foi honrada com uma solenidade 
em comemoração ao seu aniversário. Um momento 
caloroso, no qual 600 convidados, entre autorida-
des, parceiros e representantes de comunidades e 
dos colaboradores, puderam conhecer um pouco 
mais sobre a trajetória da Instituição e celebrar 
as conquistas de uma entidade filantrópica, que 
trouxe ganhos inestimáveis para as comunidades 
onde se encontra.

A presença do presidente da Usiminas, Sergio 
Leite de Andrade, e as palavras proferidas por ele, 
revigoraram os laços invioláveis entre a Instituição 
e sua instituidora, e a relevância de ambas para a 
região à qual pertencem. A postura responsável e 
o compromisso com práticas e resultados cada vez 
mais efetivos, com ganhos compartilhados, são tra-
ços herdados pela Fundação São Francisco Xavier 
da Siderúrgica, presentes em cada um dos seus 50 
anos de atuação.

Do legado deixado pela Usiminas ao marco alcan-
çado por cinco décadas de atuação e crescimento 

contínuo, são muitos os cenários vivenciados e as 
superações alcançadas. A trajetória tão expressiva 
da Fundação São Francisco Xavier, que se traduz 
em ações incisivas em Educação, Saúde e Seguran-
ça das pessoas, foi lembrada nas palavras do dire-
tor-presidente da FSFX, Dr. Salomão Maciel Dias 
Ferreira, que não poupou argumentos para elevar a 
importância de cada autor dessa história, formada 
por relações que se completam. 

Resgatando a história

Na entrada do evento, realizado no Clube Morro 
do Pilar, em Ipatinga, uma exposição com fotos de 
momentos marcantes da Instituição ao longo dos 
anos recriava essa história de superação e suces-
so. Como mestre de cerimônia, a jornalista Carla 
Vilhena conduziu a solenidade, revelando ainda 
outros detalhes que perpassaram anseios, desafios 
e vitórias da Fundação.

Após o momento solene, a apresentação do Serial 
Funkers animou os convidados, que receberam, 
como lembrança do cinquentenário, o livro “Recei-
tas de Afeto”, com receitas dos colaboradores da 
FSFX, e avental personalizado.

O diretor-presidente da FSFX, Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, desta-
cou os feitos da Instituição em 50 anos de atuação.

Durante a solenidade, o presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andra-
de, reforçou os laços entre a Siderúrgica e a Instituição.
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O diretor-presidente da FSFX, Salomão Maciel, com a jornalista  
Carla Vilhena.

Apresentação da Banda Serial Funkers durante coquetel do 
cinquentenário.

O presidente da FSFX, gestores, cônjuges e a jornalista Carla 
Vilhena, na solenidade dos 50 anos.

Apresentação artística durante cerimônia.

Cinquentão FSFX:  
confraternização para todos

A confraternização dedicada aos colaboradores 
encerrou as comemorações alusivas aos 50 anos da 
Fundação São Francisco Xavier, reunindo mais de 2 
mil profissionais da Instituição, na sede do Cariru 
Tênis Clube, em Ipatinga. Realizado durante o dia, 
o evento teve churrasco e apresentações musicais, 
que divertiram o público por horas. O formato do 
evento foi escolhido pelos próprios colaboradores, 
por meio de enquete promovida, com antecedên-
cia, pela organização do evento.

Os próximos 50 

Preparada para o futuro, a Fundação São Francisco Xavier espera que a parceria com a Usiminas seja fortale-
cida, por meio de ações que proporcionem ainda mais avanço e excelência a todos que utilizam os serviços da 
Instituição. “Não nascemos grandes, crescemos em parceria com a Usiminas. Seguiremos buscando a me-
lhoria contínua, a troca de experiências, o fortalecimento da sinergia e a reciprocidade no aprendizado entre 
as duas instituições. Que venham novos desafios e, nos próximos 50 anos, daremos continuidade à nossa 
história e a tudo o que fazemos em benefício do nosso próximo”, conclui Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira.

A festa “Cinquentão FSFX” reuniu mais de 2 mil colaboradores 
no Cariru Tênis Clube.
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4
Desempenho
das unidades
A performance arrojada das unidades de negócios da 
Fundação São Francisco Xavier, na busca contínua 
pela efetividade das ações, com resultados excelentes 
e ganhos sustentáveis.
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Unidade I 
Unidade II 
Unidade de Oncologia 
Unidade de Oncologia Pediátrica 
Unidade de Medicina Diagnóstica 
Unidade Avançada FSFX Canaã 
Unidade Avançada FSFX Timóteo 
Unidade Avançada FSFX Coronel Fabriciano 
Central de Entrega de Resultados

543 leitos

404 médicos

75 residentes

50 especialidades médicas

12 serviços de alta complexidade

3.999 colaboradores

Os números iniciais e a simples citação das suas uni-
dades de atuação já sugerem a engrenagem robusta 
com a qual o Hospital Márcio Cunha (HMC) desen-
volve as suas atividades. Referência em atendimento 
hospitalar para uma população estimada em 800 mil 
habitantes, de 35 municípios da macrorregião leste do 
estado de Minas Gerais, o HMC mantém-se firme no 
propósito de promover a saúde por meio da prestação 
de serviços em alta complexidade, Pronto-Socorro, 

Detentor das 
certificações mais 
pleiteadas pelas 
unidades hospitalares 
de todo o país
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ambulatório, internação, diagnóstico por imagem, 
oncologia, nefrologia, cirurgia cardíaca, entre outras 
especialidades da área médica e da saúde.

Ao longo dos seus 55 anos de existência, 50 deles sob 
o comando da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), 
o Hospital Márcio Cunha permanece integrado e 
comprometido com a qualidade máxima da assistên-
cia prestada aos seus usuários, pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), particulares e conveniados de 
planos de saúde. A busca incessante pelas melhores 
práticas tem resultado em uma atuação de excelên-
cia, tornando-o exemplo de governança hospitalar, 
capaz de conquistar e manter as mais relevantes 
certificações e de alcançar indicadores assistenciais 
e de produtividade cada vez mais elevados. 

Pioneirismo e excelência 
na promoção da saúde
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Nova superintendência

Em 2019, dentro do plano de reestruturação orga-
nizacional, o Hospital Márcio Cunha empossou a 
médica Thatiane Olivier Ticom como superinten-
dente da unidade. 

Thatiane graduou-se em medicina pelo Centro 
Universitário Serra dos Órgãos e, desde 2012, 
atua no HMC. Tem ainda formação em Cardiologia, 
Arritmologia e Eletrofisiologia; é especialista em 
Terapia Intensiva pela Associação de Medicina In-
tensiva Brasileira (AMIB) e possui MBA em gestão 
de saúde, com ênfase em auditoria e em gestão 
empresarial. Já atuou como gerente de assistência 
e gerente das unidades de cuidados especiais do 

HMC e acumulou atividades no Centro de Expertise 
da FSFX.

Visita ilustre

A visita do governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Partido Novo) ao HMC, em 2019, conferiu 
ao Hospital o status de unidade estratégica para o 
Estado. O governador conheceu alguns ambientes 
da Unidade I, como o setor de Processamento de 
Roupas, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e 
o Pronto-Socorro, e se reuniu com representantes 
do HMC para alinhamentos estratégicos referentes 
à prestação de serviços da unidade hospitalar ao 
Estado.

Primeiro Hospital do Brasil a receber a certificação de Acreditação com Excelência pela Instituição 
Nacional de Acreditação (ONA), o HMC permanece focado no alto padrão de segurança e na efetividade 
dos atendimentos aos seus pacientes, revisando continuamente seus processos, incorporando tecno-
logias e novos procedimentos, atraindo, retendo e qualificando seus profissionais, readequando seus 
espaços, gerando mais valor, oportunidades, atendimentos e serviços em saúde para a comunidade 
onde está inserida.

“Estou aqui para conhecer uma unidade de saúde exemplar. Quero aproveitar 
e convidar a Fundação para participar das licitações para assumir os hospitais 
regionais que estamos construindo”.

Romeu Zema, governador de Minas Gerais

O governador do Estado, Romeu Zema, do Partido Novo, durante visita ao Hospital Márcio Cunha.
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Pioneirismo

Somente uma gestão focada nas melhores práticas se 
mantém pioneira na conquista de prêmios e certifica-
ções, nas mais diferentes áreas de atuação. Em 2019, 
o Hospital Márcio Cunha tornou-se a primeira uni-
dade hospitalar de Minas Gerais a conquistar o Selo 
da Qualidade do Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen), ratificando a excelência do HMC na presta-
ção de serviços e práticas assistenciais.

A Instituição recebeu a visita 
dos avaliadores dos Conselhos 
Federal e Regional de Enferma-
gem e obteve mais de 94% de 
aprovação nos requisitos ava-
liados.

Para obtenção do Selo da Qualidade, o Hospital deve 
alcançar, no mínimo, a pontuação de 75% em cada 
unidade/serviço de enfermagem. O HMC atingiu 
94,4% de conformidade nos requisitos avaliados, 
certificando as boas práticas de enfermagem. O selo 
foi criado pelo Cofen com o objetivo de estimular as 
boas práticas de assistência, reconhecer o Hospital 
e, especialmente, o trabalho dos seus colaboradores 
de enfermagem. A certificação visa ainda valorizar a 
qualidade nas práticas cotidianas da saúde, para se 
obter melhores resultados clínicos, mais satisfação 
dos profissionais e dos pacientes. O certificado da 
qualidade está voltado também para duas áreas prio-
ritárias: segurança do paciente e gestão de risco. 

As instituições são avaliadas em seis dimensões: 
Ações Gerenciais Sistêmicas, Estrutura Organizacio-
nal, Aspectos Operacionais, Infraestrutura, Gestão de 
Pessoas e Responsabilidade Social. Cada item é anali-
sado, com notas que vão de um a cinco, que atestam 
a qualidade no cumprimento dos critérios em cada 
dimensão. A certificação tem validade de três anos.

Inteligência Artificial e segurança do 
paciente

Pela primeira vez no Brasil, o Prêmio HIMSS Elsevier 
Digital Healthcare Awards reconheceu um hospital 
pela excelência no uso de informações e tecnologia 

para melhorar a qualidade da saúde e do cuidado, 
bem como a segurança do paciente. Concorrendo 
com diversos hospitais da America Latina, o Hospital 
Márcio Cunha foi o grande vencedor, com o projeto 
“Detecção preditiva de Sepse - Integração entre o 
Hospital Márcio Cunha e a Laura Robot”. 

A HIMSS é uma associação internacional, cujo 
objetivo principal é estimular o uso da Tecnologia da 
Informação (TI) para melhoria dos serviços do setor 
da Saúde, gerando mais segurança na assistência. 
Iniciado em 2013, o Prêmio HIMSS Elsevier Digital 
Healthcare Awards, já envolveu 30 países e 120 or-
ganizações exclusivas, impactou mais de 41 milhões 
de pacientes nas regiões da Ásia-Pacífico, Oriente 
Médio e Europa. Este ano, as duas empresas, HIMSS e 
Elsevier, estenderam o prêmio para a América Latina, 
com o objetivo de reconhecer ainda mais as melhores 
práticas mundiais em Saúde.

O Hospital Márcio Cunha já havia se tornado o 
primeiro hospital do país com a Certificação Inter-
nacional da Healthcare Information and Manage-
ment Systems Society (HIMSS) estágio 7 – utili-
zando software de Gestão Hospitalar Tasy, sendo 
também o único na categoria filantrópico de alta 
complexidade. Atendendo a um dos princípios da 

Avaliadores dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
ratificaram a excelência das práticas assistenciais do HMC.
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certificação, a de “Hospital sem papel”, o Hospital 
Márcio Cunha reduziu em 84%, desde 2011, o uso 
de papéis e o número de impressões.

O melhor em segurança e saúde no 
trabalho

Ao seguir rigorosamente uma Política de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, pautada na garantia 
da segurança à vida, com esforços contínuos volta-

dos para ações preventivas e o desenvolvimento das 
melhores práticas, em 2019, o Hospital Márcio Cunha 
foi reconhecido, pela Associação Nacional da Indús-
tria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho 
(ANIMASEG), como a melhor Instituição do Brasil em 
segurança e saúde no trabalho na área Hospitalar.

A premiação elege as empresas nas categorias da 
área hospitalar, produtos químicos, meio ambiente, 
indústria têxtil e de papel, siderurgia e celulose. Para 
concorrer ao prêmio, as instituições devem comprovar 
o envolvimento da liderança com a Saúde e Segu-
rança do Trabalho (SST), estar isenta de registros de 
acidentes graves no ano anterior, possuir gestão e 
indicadores eficazes de SST e demonstrar ações vol-
tadas para a melhoria do ambiente de trabalho, tanto 
na empresa quanto para a sociedade.

Os ganhadores são indicados por entidades de 
cada setor. Coube à Associação Nacional de 
Hospitais Privados (Anahp), a indicação do HMC. 
Já os premiados foram escolhidos por uma comis-
são formada por Comendadores em Segurança e 
Saúde no Trabalho da ANIMASEG. Como vencedor 
da premiação, o HMC foi convidado para realizar 
uma apresentação sobre as suas melhores práticas 
durante a reunião do Grupo de Trabalho Gestão de 
Pessoas da Anahp, no próximo ano.

Prioridade máxima

A segurança do paciente está,  invariavelmente, no 
centro das atenções da gestão hospitalar do HMC, 
que adota procedimentos rigorosos e revisões perió-
dicas para mitigar riscos e elevar a confiabilidade do 
ambiente e de todas as suas atividades. A capacitação 
de pessoal e a conscientização dos seus diversos 
públicos são partes indissociáveis das iniciativas de 
promoção da segurança do paciente.

Como forma de conscientizar os profissionais da 
saúde e gestores da Instituição, o Núcleo de Segu-
rança do Paciente (NSP) da Fundação São Francisco 
Xavier (FSFX) promoveu um encontro no Hospital 
Márcio Cunha. O objetivo foi discutir a importância da 
adoção de práticas de segurança dentro dos servi-
ços de saúde, para garantir a total seguridade dos 
pacientes. O NSP trabalha para fortalecer a Cultura 
de Segurança na Instituição, e tem como principais 
finalidades monitorar os riscos à segurança dos 

O diretor-presidente da FSFX, Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira,
compareceu à premiação com o superintendente de Soluções 
Integradas em Saúde, Marcelo Teixeira, e a gerente de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, Amália Regina 
Lage Leão.

“A segurança do trabalho deve ser a prioridade dos gestores. A FSFX incentiva os 
seus colaboradores a adotarem um estilo de vida sadio, seguro e ambientalmente 
consciente, que promova a saúde e a segurança de funcionários, pacientes e 
acompanhantes”.

Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, diretor-presidente da FSFX 
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pacientes, familiares e colaboradores, implementar 
melhorias contínuas com a utilização de ferramentas 
da qualidade, disseminar a cultura de segurança e 
aprendizado organizacional e tornar a assistência ao 
paciente cada vez mais segura, tendo sempre em vis-
ta o desenvolvimento de mecanismos que diminuam 
a probabilidade de ocorrência de danos desnecessá-
rios.

Prevenindo o TEV

Outra iniciativa voltada para a segurança dos pacien-
tes é a implantação do Programa TEV Safety Zone, 
dedicado aos internados. Por meio do projeto, são 
disponibilizadas ferramentas educativas, desenvolvi-
das por especialistas internacionais, que servem de 
auxílio aos profissionais da assistência médica para 
o tratamento adequado do tromboembolismo venoso 
(TEV). O objetivo, com a implantação do programa, é 
reduzir os casos de TEV na unidade hospitalar.

Credenciado para AVC

Em 2019, por meio de Portaria Federal, o Hospital 
Márcio Cunha recebeu credenciamento para realizar 
o tratamento específico do Acidente Vascular Cere-
bral (AVC) em pacientes do SUS.  A habilitação traz 
benefícios assistenciais à população da macrorregião 
onde a unidade hospitalar se insere, principalmente 
na fase aguda da patologia, com foco na indicação 
de terapia trombolítica, melhorias de desfechos e 
imediata reabilitação do paciente. Para atender de 
imediato os pacientes que apresentam o quadro agu-
do da doença, o HMC estruturou a Unidade de AVC, 
mantendo profissionais de emergência, neurologistas 
e equipe multiprofissional, para o acolhimento inicial 
e encaminhamentos necessários. 

Ressonância cardíaca no leste mineiro 

Após um aporte superior a R$ 4 milhões, pela Fun-
dação São Francisco Xavier, o Hospital Márcio Cunha 
inova, ofertando aos seus pacientes o método de 
diagnóstico seguro e não invasivo, isento de radiação 
ionizante, que produz imagens de alta qualidade e 
resolução espacial, por meio da aquisição de um equi-
pamento específico de ressonância magnética.

A ressonância magnética cardíaca é capaz de for-

necer informações essenciais para a decisão      
terapêutica na rotina cardiológica, como detalhes 
anatômicos e funcionais de toda a estrutura cardía-
ca. Em algumas áreas diagnósticas da cardiologia, 
como na doença arterial coronariana, o exame 
proporciona rápida detecção de danos nos vasos 
sanguíneos do coração. O novo equipamento pos-
sibilita, ainda, a realização de exames em outras 
áreas de necessidade, como é o caso da ressonân-
cia magnética fetal, que faz ampla avaliação anatô-
mica do cérebro do feto em desenvolvimento.

20 mil procedimentos na Hemodinâmica

Após diversas modernizações e investimentos, que 
contribuíram para a efetividade do setor de hemo-
dinâmica e cardiologia intervencionista, o Hospital 
Márcio Cunha alcançou a marca de 20 mil proce-
dimentos realizados, desde a inauguração da área, 
em 2004.  

O HMC tornou-se referência no tratamento das 
doenças cardiovasculares no Estado. Ao longo 
desses 15 anos, investimentos significativos foram 
decisivos para coloca a unidade hospitalar entre as 
melhores instituições de saúde do país, tanto em 
modernização dos equipamentos quanto na capaci-
tação e experiência da equipe envolvida.

A qualidade dos procedimentos é monitorada cons-
tantemente por diversos indicadores, sendo o prin-
cipal deles, o “tempo porta-balão”, que é o tempo 
contado da entrada do paciente no Hospital até a 
abertura do vaso, no momento do Infarto Agudo. 
Dessa forma, é possível atingir índices de mortalidade 
abaixo da média de Minas Gerais.

O Hospital Márcio Cunha 
alcançou a marca de 20 mil 
procedimentos, tornando-se 
referência no tratamento das 
doenças cardiovasculares no 
Estado.
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A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha 
(HMC) é centro de referência de alta complexidade 
para o diagnóstico e tratamento de câncer para 88 
municípios do leste de Minas Gerais, sendo respon-
sável pela atenção oncológica plena de 1,6 milhão 
de habitantes. O HMC é habilitado pelo Ministério da 
Saúde como Unidade de Assistência de Alta Comple-
xidade (UNACON), sendo mais de 80% dos atendi-
mentos da Unidade de Oncologia dedicados a pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) incorporou 
a Unidade de Oncologia em 2011, e desde então 
tem por objetivo promover o tratamento integrado e 
humanizado de câncer, com equipe especializada e 
comprometida com os princípios éticos, de respon-
sabilidade social e excelência científica. A maior 
parte dos atendimentos acontece em uma unidade 
totalmente dedicada à pessoa com câncer. Em mo-
dernas instalações, no município de Ipatinga (MG), 
são realizados os serviços de quimioterapia, com a 
disponibilização de poltronas para infusão, consul-
tórios de atendimento clínico, farmácia oncológica 
especializada e classificada para dispensação de qui-

mioterápicos, além dos serviços de radioterapia, com 
dois aceleradores lineares, sistema de planejamento 
tridimensional e braquiterapia. A equipe é multidisci-
plinar, composta por profissionais diversificados, que 
discutem condutas personalizadas, a fim de garantir 
os melhores resultados nos tratamentos oncológicos. 
Nas unidades do complexo HMC, são realizados os 
exames laboratoriais, de patologia e de imagem. As 
cirurgias oncológicas e internações hospitalares tam-
bém são realizadas no HMC - Unidades I e II. 

Desde a sua inauguração, em 2006, os dados do 
Registro Hospitalar de Câncer do HMC mostram 
crescimento anual dos números de novos casos de 
câncer. Em 2019, foram registrados 2.526 novos ca-
sos, número 8% maior quando comparado aos dados 
do ano anterior. Parte desse aumento é relacionado 
à incorporação dos municípios da região nordeste de 
Minas Gerais, decorrente das deliberações da Secre-
taria Estadual da Saúde, através das resoluções da 
SES/MG 2.846 e 2.854, de 05/12/2018.

Avanços na Oncologia

A Unidade de Oncologia do HMC teve um incremento de 30% em seu movimento, em função das deliberações da SES/MG.
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Números de casos novos de câncer, de 2006 a 2019

Neoplasia Maligna (Anos de 2006 a 2016)

Aumento da área de abrangência

0

1.000

2.000

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Próstata - 2.681
Cavidade Oral - 557

Colón e Reto - 467
Esôfago - 482

Traqueia, Brônquio e Pulmão - 350
Estômago - 393

Bexiga - 198
Laringe - 219

Mama Feminina - 2.030
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Estômago - 170
Corpo do Últero - 151
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Histórico evolutivo

2011 – Início da gestão da Unidade de Oncologia pelo HMC - FSFX 
2012 - Aquisição e revisão de estrutura para instalação de dois aceleradores lineares
2013 – Contratação de novos profissionais 
2014 - Reforma e ampliação da Unidade de Oncologia do HMC
2016 - Incorporação da Radiocirurgia e Braquiterapia 
2017 - Inauguração da Unidade de Oncologia Pediátrica, a primeira do Leste de Minas Gerais 
2018 – Incorporação de Pesquisa Clínica
2019 – Aquisição de tecnologia para realizar Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) e ampliação do atendimento

Obras em 2019

“A capacidade de atendimento praticamente triplicou, com o passar dos anos. 
Cada vez mais, temos a oportunidade de atender pacientes vindos de outras 
cidades e que necessitam de um tratamento adequado, que muitas vezes não 
possuem em sua cidade de origem. Para a Fundação, é sempre um orgulho poder 
oferecer um serviço de excelência a tantas pessoas que precisam”.

Thatiane Olivier Ticom, superintendente do HMC

Finalizados, a sala de espera e o sistema de climatização melhoram o conforto nos ambientes da Oncologia Pediátrica.

Desde a incorporação da Unidade de Oncologia aos serviços da FSFX, foram investidos  
R$ 14.120.310,97 em aprimoramento da capacidade técnica e funcional desta estrutura.  
Abaixo, estão listados estes marcos:
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Atendimento multidisciplinar com 
foco na humanização do cuidado

Humanizar em saúde significa respeitar a vida 
humana, fortalecendo as relações médico e equi-
pes multiprofissionais com o paciente. Entre as 
ações de humanização implementadas na Unidade 
de Oncologia, se destacam as atividades multidis-
ciplinares, a integração do cuidado, a inclusão da 
pesquisa clínica, o projeto navegador e a consolida-
ção e desenvolvimento do ambulatório do cateter. 

A complexidade do cuidado ao paciente oncológi-
co torna necessário o envolvimento de diferentes 
profissionais, durante as fases de planejamento e 
execução do tratamento. A inclusão das discussões 
multidisciplinares, organizadas conforme sítio 
tumoral, melhorou a qualidade do atendimento, 
economizou tempo e aumentou a capacidade reso-
lutiva da Unidade. A maior interação profissional, 
com inclusão das técnicas minimamente invasivas, 
além da soma coordenada das habilidades, permi-
tiu grandes avanços nas cirurgias de cabeça e pes-
coço, cirurgias hepáticas e ressecções dos tumores 
ginecológicos.

A equipe de profissionais, composta por oncolo-
gistas clínicos, onco-hematologistas, oncologis-
tas pediatras, cirurgiões oncológicos e demais 
subespecialidades cirúrgicas, radio-oncologistas, 
radiologistas, radiologista intervencionista, patolo-
gistas, medicina nuclear, paliativistas, enfermeiras, 
farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, 
psicólogos e assistente social, é conhecida como 
Equipe de Atendimento Multidisciplinar. Dentro da 
sua área de competência, cada profissional atua 
conforme a linha de cuidado (prevenção, diag-
nóstico, tratamento, reabilitação, seguimento e 
cuidados paliativos), com interdisciplinaridade e 
valorização do ensino e pesquisa. 

 A implementação do Projeto Navegador, ainda em 
2017, trouxe a proposta de facilitar a comunica-
ção entre pacientes, familiares e os profissionais 
de saúde, mas somente em 2019 uma equipe 
de assistentes sociais da Unidade de Oncologia 
passou a assumir o cuidado do paciente em todas 
as suas etapas. Além de acompanhar os processos 
definidos para cada caso, os navegadores passa-
ram a organizar os agendamentos, auxiliar nas 
autorizações, buscando, assim, garantir eficiência 

e cumprimento de prazos. Observou-se redução 
do retrabalho (agendamentos desnecessários), 
otimização no tempo para retorno médico, realiza-
ção em tempo adequado de exames diagnósticos 
e de estadiamento. Com a atuação dessa equipe, o 
número de cirurgias oncológicas vem apresentando 
crescimento significativo. 

Ressalta-se, ainda, os benefícios do ambulatório do 
cateter para os pacientes em tratamento. A Unida-
de de Oncologia conta com uma equipe específica 
para esta linha de cuidado. Além de permitir maior 
acesso ao procedimento, determinou a redução 
da taxa de complicação. Após sua reestruturação, 
em 2019, houve aumento de 41% no número de 
implantes de novos cateteres, além de redução 
de 40% nas complicações decorrentes do uso do 
dispositivo. Atualmente, o grupo acompanha cerca 
de 160 pacientes com cateter venoso de longa 
permanência (totalmente implantáveis e semi-im-
plantáveis), com rastreabilidade, manutenções e 
avaliações regulares, garantido assim a execução 
com segurança dos tratamentos oncológicos. 

Participação em congressos, pesquisas 
clínicas e educação continuada

A FSFX incentiva o contínuo desenvolvimento 
dos profissionais, estimulando a participação em 
congressos das especialidades e permitindo a rea-
lização de pós-graduações, tanto lato sensu (MBA 
– FGV) quanto stricto sensu (mestrado e doutorado; 
parceria com o IPEN – USP/SP). Em 2019, quatro 
médicos da Unidade de Oncologia estiveram matri-
culados no programa de mestrado da USP/SP.

A pesquisa clínica é hoje uma realidade institucio-
nal na FSFX, possibilitando a inclusão de pacientes 
no acesso a modernos tratamentos e consolidando 
a cultura científica na equipe multidisciplinar. 
A valorização das atividades de pesquisa clínica 
reflete no aumento da participação da equipe em 
projetos internacionais, idas a congressos, além 
de publicações em revistas indexadas, trazendo 
maior visibilidade científica para o HMC – FSFX. Na 
medida que novos protocolos de pesquisa são ini-
ciados, a FSFX desenvolve um projeto institucional 
para valorizar e estimular as atividades de ensino 
e pesquisa, com potencial de inovação e melhoria 
das práticas assistenciais.
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Radioterapia

O Serviço de Radioterapia da Unidade de Oncologia 
é pautado em alta tecnologia, IMRT e radiocirurgia, 
para pacientes do SUS, em Minas Gerais, e, segura-
mente, se posiciona entre os principais serviços do 
país. Em 2019, a Unidade alcançou duas importantes 
certificações internacionais. A primeira trata da ava-
liação como o melhor serviço brasileiro em sistemas 
de planejamento Eclipse, da empresa Varian, para 
planejamentos e controle de qualidade de IMRT, pela 
execução dos tratamentos de radioterapia durante a 
rotina clínica, aos moldes de seguindo o protocolo de 
atendimento praticado diariamente aos pacientes. 
Houve, também, a avaliação pelo principal centro in-
ternacional de garantia da qualidade em radiações, a 

Quality Assurance Review Center (QARC), que integra 
a Rede Nacional de Ensaios Clínicos, vinculada ao 
Instituto Nacional do Câncer dos EUA. Tal Instituição 
é pioneira na acreditação de serviços de radioterapia 
participantes em ensaios clínicos, conferindo oportu-
nidade de participação em estudos clínicos, corrobo-
rando com a avaliação dos serviços da Unidade, no 
tocante às melhores práticas da radioterapia mundial.  

Em fase de instalação, o sistema de radioterapia 
guiada por imagem proporcionará aos pacientes a 
realização de uma radioterapia de extrema preci-
são e possivelmente em menor tempo de aplicação. 
Com o IGRT, haverá uma redução, para 5 ou 10 
dias, em tratamentos que são realizados geralmen-
te em 30 ou 40 dias.  

Pesquisa Clínica 

Outro ponto de destaque, em 2019, é o significativo aumento do número de estudos clínicos capazes de recru-
tar doentes oncológicos para acesso a novos medicamentos, internacionalmente considerados mais eficazes 
e atuais contra o câncer. Até 2018, eram apenas dois estudos; já em 2019, passaram a ser nove estudos, bene-
ficiando um número maior de pacientes. Além de qualificar a equipe assistencial, traz esperança e chance de 
melhores resultados para pacientes antes sem expectativas. 

“Quando a Fundação São Francisco Xavier investe nos profissionais para a 
produção de ciência, deixa de ser uma reprodutora de métodos e passa a ser uma 
geradora. Isso impacta diretamente no serviço prestado em nossa Instituição”.

Ledvânia Chaves Ribeiro, gerente da Unidade de Oncologia

“A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha é referência nacional em 
assistência e tem-se tornado, também, referência científica. Com a participação 
em congressos internacionais de maneira ativa e a publicação de estudos 
científicos, estamos apresentando o nosso serviço para outros profissionais 
e instituições da área, espalhando a cultura da FSFX e levando o nome da 
Instituição para fora do país”.

Harley Francisco de Oliveira, radio-oncologista

“Investir em pesquisa clínica é investir em qualidade e segurança assistencial, 
pois a repetição das boas práticas, durante a condução dos estudos clínicos, será 
replicada durante os atendimentos assistenciais de rotina”.

Luciano de Souza Viana, coordenador-médico da Unidade de Oncologia
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Oncologia Pediátrica e McDia Feliz 

A Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital 
Márcio Cunha oferece tratamento de qualidade, 
moderno e eficiente para crianças e adolescentes 
com câncer. Primando por um ambiente humani-
zado, alegre e lúdico, as equipes multidisciplinar e 
multiprofissional atuam de forma integrada e dedi-
cada para garantir acesso, acolhimento e aumen-
tar as chances de cura. Em 2019, 43 novos casos 
foram atendidos na Unidade, consolidando o papel 
de destaque dos serviços para toda população do 
leste e nordeste de Minas Gerais.

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Márcio 
Cunha participou do 31ª edição do McDia Feliz, 
campanha dedicada ao combate ao câncer infanto-
-juvenil, realizada no Brasil e em outros países, por 
iniciativa do Instituto Ronald McDonald. O Hospital 
participou com o projeto de custeio das ações peda-
gógicas, dentro da Unidade de Oncologia Pediátrica, 
no intuito de garantir a manutenção das atividades 
escolares regulares das crianças, para que, durante 
a internação, elas tenham momentos de recreação e 
entretenimento. O cuidado integrado à pessoa com 
câncer permite identificar as necessidades plenas, 
muito além daqueles cuidados diretamente relaciona-
dos ao tratamento.

“Um dos nossos focos assistenciais é a qualidade dos tratamentos prestados 
aos nossos pacientes que, em muitos casos, são longos e com intercorrências 
durante o processo. Este ano, o principal objetivo dessa parceria é que possamos 
proporcionar a realização do trabalho pedagógico, que tem um impacto 
importante na assistência às crianças”.

Ledvânia Chaves Ribeiro, gerente da Unidade de Oncologia do HMC

Familiares e pacientes da Unidade de Oncologia Pediátrica participaram do McDia Feliz.
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Referência para uma população de mais de 85 muni-
cípios do leste mineiro, o Pronto-Socorro do Hospital 
Márcio Cunha vem, ao longo dos anos, superando 
as metas e todos os indicadores preconizados pelo 
Protocolo de Manchester, sistema de classificação de 
pacientes baseado em sintomas e cores que identifi-
cam os casos mais urgentes e os de menor gravidade. 

A adoção da metodologia Lean, que define a organi-
zação de processos para eliminar desperdício de tem-
po, reduziu ao mínimo o tempo de espera do paciente 

e instalou uma rotina de atendimentos uniformizada, 
na qual a equipe trabalha em sincronia. Já o modelo 
conhecido por “Fast Track” funciona como ferramenta 
adicional ao Protocolo de Manchester e melhora o 
gerenciamento do fluxo de pacientes na unidade. As-
sociado a essas ferramentas, a utilização eficiente do 
prontuário eletrônico (HIMSS 7) é mais um diferencial 
do Pronto-Socorro, na busca contínua pela agilidade, 
precisão de diagnósticos e humanização de atendi-
mentos. 

Melhorias 

Em 2019, houve a implantação da Unidade de Apoio 
à Decisão Clínica, mantendo médico diarista no 
PS; os fluxos de reinternação, internação externa e 
transferência dos pacientes internados foram revis-
tos e melhorados; no programa de educação médica 
continuada, foram abordados os seguintes temas: 
Sepse, Dor Torácica, Anemia Falciforme, Cetoacidose, 
Choque Séptico, Arritmias, AVC, PCR; na Clínica Mé-
dica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, ocorreram 
contratações de novos médicos, ampliação e adequa-
ção das escalas de trabalho e adequação dos perfis 
médicos. No tocante a treinamentos e melhoria da 
comunicação, foram realizados treinamentos exter-
nos para equipes médica e de enfermagem - ACLS 
e treinamentos internos com o apoio da Educação 
Permanente.

INDICADOR 2017 2018 2019

Atendimentos 
(total) 135.474 146.875 158.825

Traumatologia 11.303 11.179 13.119

Urgência 
clínica 63.487 71.582 78.310

Urgência 
infantil 40.225 42.703 44.464

Ortopedia 14.479 15.957 17.589

Medicação 
externa 3.356 2.207 4.792

INDICADOR 
(COR/REFERÊNCIA)

PROTOCOLO  
MANCHESTER

REFERÊNCIA HMC 
(TEMPO)

2019 – META 
ALCANÇADA

VERDE (pouco urgente) 120 minutos 25 minutos 19 minutos

AMARELO (urgente) 60 minutos 10 minutos 7 minutos

LARANJA (muito urgente) 10 minutos 6 minutos 5 minutos

VERMELHO (emergência) Imediato Imediato Imediato

Fluxo de atendimento

Indicadores gerais Pronto-Socorro

95,7 % é o índice de satisfação geral dos clientes do  
Pronto-Socorro, de acordo com as Pesquisas de Qualidade  
de Atendimento (PQAs).

Pronto-Socorro: agilidade, precisão 
diagnóstica e humanização
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Crescimento

Tendo como diferencial a aplicação das metodologias 
Lean, Fast Track e HIMSS 7, o Pronto-Socorro do HMC 
segue avançando em produtividade e alcançando 
resultados cada vez mais robustos, que refletem 
na promoção da vida. Os números mostram valores 
ascendentes em todos os atendimentos, nos últimos 
três anos. Destaque para o número de atendimentos 
em traumatologia, ampliado em 17%, relação ao ano 
anterior.  A Ortopedia também teve aumento expres-
sivo, em relação a 2018, de 10%. No geral, houve um 
incremento de 8% no número de atendimentos em 
2019.

Simulado de atendimento à catástrofe

Com o objetivo primário de preparar as equipes e in-
terfaces para um atendimento sistematizado, rápido, 
seguro e eficaz a múltiplas vítimas em situações de 
desastres ou catástrofes, a Fundação São Francisco 
Xavier, em parceria com a sua instituidora, Usiminas, 
realizou um simulado de atendimento a múltiplas víti-
mas, em decorrência de situação fictícia de explosão 
ocasionada por vazamento de gás na área da Aciaria, 

com registro de 32 “vítimas”. Todos os envolvidos no 
“acidente” foram encaminhados para atendimento no 
Pronto-Socorro do Hospital Márcio Cunha (HMC).

O atendimento praticado na 
simulação deve ser aplicado 
em caso de acidentes 
envolvendo mais de 30 vítimas 
encaminhadas para o HMC, em 
estado de urgência, ou mais de 
oito indivíduos necessitando de 
atendimento emergencial.

Para atuar em casos de acidentes com diversas 
vítimas, a estratégia inclui a criação de um Centro de 
Gerenciamento de Crises (CGC) no HMC, composto 
por médico, enfermeiros, equipe administrativa e 
gerencial. Cerca de 70 pessoas, entre técnicos de 
enfermagem, médicos e colaboradores da Usiminas e 
da FSFX, participaram do simulado. 

“Colocamos em prática o plano de contingência de atendimento às múltiplas 
vítimas. A equipe passou por uma capacitação, para que, durante o simulado, tudo 
fosse realizado como numa situação real. Pela primeira vez, a ação envolveu um 
grande número de pessoas. A intenção é realizar simulados periodicamente, para 
tornar a equipe apta a um atendimento de excelência”.

Thatiane Olivier Ticom, superintendente do HMC

O simulado de atendimento a catástrofes envolveu profissionais de diferentes áreas da FSFX.
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Unidades de Cuidados Especiais: 
ampliações e eficiência
Oferecer um atendimento de excelência é uma das 
premissas do Hospital Márcio Cunha, cuja gestão 
não poupa esforços para buscar recursos e viabili-
zar importantes conquistas para os seus diferentes 
públicos. Em 2019, após habilitação do Ministério 
da Saúde (MS), o Hospital inaugurou uma terceira 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 10 novos 
leitos para atendimento exclusivo a pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os novos leitos 
foram instalados em uma área restruturada no 
sétimo andar do HMC-I.

A implantação dos novos leitos representa um 
avanço para a população de 1,6 milhões de habi-
tantes, de 88 municípios das regiões leste e nor-
deste de Minas Gerais, que tem o Hospital Márcio 
Cunha como referência para atendimentos de 
emergências e alta complexidade. 

No total, o Ministério da Saúde previa o creden-
ciamento de 16 novos leitos para atendimento aos 
acientes do SUS, sendo 10 leitos para a Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto (UTI) e seis para a Enferma-
riade Cuidados Intermediários Pediátrica (ECI). Com a 
inauguração da nova Unidade, o HMC soma 40 leitos 
de UTI adulto (25 deles voltados ao SUS). 

Eficiência reconhecida nacionalmente

Pelo segundo ano consecutivo, a UTI do Hospital 
Márcio Cunha recebeu o selo Top Performer, refe-
rente ao seu desempenho entre os anos de 2017 
e 2018. A obtenção do certificado relaciona-se 
diretamente com a alta performance das unidades, 
que atende paciente graves e complexos, utilizan-

do recursos de forma otimizada e tendo reduzidas 
taxas de mortalidade. Prática que valida a eficiên-
cia do trabalho diário desenvolvido pela equipe da 
unidade. 

O selo é oferecido pela Epimed Solutions – em-
presa especialista em soluções para gestão de 
informações clínicas e epidemiológicas – por meio 
do sistema Epimed Monitor, e validado pela Asso-
ciação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). O 
sistema Epimed está presente em cerca de 1000 
UTIs, de mais de 500 hospitais da Europa e Améri-
ca Latina.

10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) no  
Hospital Márcio Cunha.

“Faz parte da missão da Fundação São Francisco Xavier, proporcionar o que
há de excelente em nossas unidades hospitalares, contribuindo com a melhoria
da qualidade de vida dos pacientes e da comunidade. O sistema de gestão Epimed 
certifica essas ações e nos dá o direcionamento de como ofertar o melhor cuidado 
às pessoas e uma assistência médica com segurança”.

Marconi Franco da Silveira, gerente das Unidades de Cuidados Especiais do HMC
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Aplicação do Palivizumabe 

Pela busca incessante por um atendimento eficien-
te e humanizado, no qual todas as iniciativas têm o 
objetivo primordial de resguardar a vida, em 2019 
o HMC concluiu o segundo ciclo de aplicação do 
Palivizumabe. O medicamento, disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde, é indicado para tratamento de 
bebês e crianças que tenham maior probabilidade 
de desenvolver doenças respiratórias e infecções 
causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O 
HMC tornou-se polo na aplicação do medicamento 
em 2018, trazendo alivio para os pacientes do Vale 
do Aço, que antes eram encaminhados a unidades 
Hospitalares de Governador Valadares e Belo Hori-
zonte. Desde que começou a realizar as aplicações, o 
hospital já realizou 338 doses (2018 e 2019), sendo 

atendidos 41 pacientes do SUS no último ano, evitan-
do que infecções pudessem evoluir de um resfriado 
comum para quadros de bronquite e pneumonia.

Melhoria contínua

A Unidade de Cuidados Especiais, que contempla UTI 
Adulto, UTI Neonatal e Pediátrica e unidades interme-
diárias, está em contínua evolução, na busca ininter-
rupta pela aplicação das melhores práticas, testadas 
e reconhecidas mundialmente, e que contribuam na 
obtenção de resultados assistenciais cada vez mais 
expressivos. Ao longo de 2019, além da atuação in-
tensa do Serviço de Controle Hospitalar, investimen-
tos em estrutura, processos, pessoas, capacitações 
e campanhas de conscientização, oportunizaram 
melhorias para a Unidade e seus usuários.

Reforçando a qualidade de todas as unidades hospitalares do Vale do Aço e reconhe-
cendo as boas práticas na assistência médica intensiva, a Fundação São Francisco 
Xavier conquistou, em 2019, referente ao trabalho e análise realizados em 2018, 
com o sistema Epimed Monitor, na UTI da Unidade II do Hospital Márcio Cunha, o 
certificado de Unidade Eficiente.

Ganhos em processos: Além da certificação do Epimed 
como UTI Top Performer, houve o recebimento dos prê-
mios das “Ideias que transformam”; MIST: uso de surfac-
tante minimamente invasivo; implantação de ferramenta 
de gestão para controle dos testes de triagem e de 
vacinas das crianças internadas nas unidades Neonatal e 
Pediátrica; vacinação contra o Vírus Sincicial Respirató-
rio (VSR) – Palivizumabe, com a aplicação de 170 doses, 
sendo beneficiados 41 pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS); implantação do protocolo de CPAP na sala 
de parto; criação de fluxograma otimizando atendimento 
ao sarampo e criação dos protocolos de Vancocinemia, 
Clostridioides e Procalcitonina, para validação da opera-
dora em 2020. Foram ainda criados novos procedimentos 
como: solicitação de ecocardiograma na unidade, uso 
da ultrassonografia nas UTI’s, método canguru, comuni-
cação de más notícias,  hipoglicemia neonatal, preven-
ção e controle da hipotermia neonatal, assistência de 
enfermagem na prevenção da retinopatia da prematuri-
dade, checklist para instalação da nutrição parental nas 
unidades e capacitação da equipe com protocolo da dor 
em neonatologia e pediatria.

Novas contratações: Na Unidade de Cuidados Especiais, 
o ano de 2019 também foi marcado por novas contra-
ções. A equipe de Controle de Infecções ganhou reforço 
com a contratação de novo profissional de medicina, e 
a equipe de Cuidados Intermediários absorveu quatro 

novos médicos. Houve, ainda, a contratação de médico 
exclusivo para a coordenação do COREME, outro para o 
plantão da UTI Neonatal, além de apoio à contratação de 
médico diarista para o Pronto-Socorro.

Novos equipamentos e credenciamentos: Houve 
incorporação tecnológica (desfibrilador, balança, 
elevador de transporte, monitor de transporte, carrinho 
de emergência, dois módulos e cabos de PIA e estar 
médico); recebimento de duas incubadoras; aquisição 
de 30 camas para as unidades de cuidados especiais; 
três novos SKY (aparelho de fototerapia), totalizando 
cinco na unidade; aquisições, reformas e substituições 
de equipamentos  (computadores, andadores, carrinhos 
de medicação, cardioversores, reforma das poltronas e 
box das UTI’s, adequações dos dispensadores de álcool). 
Houve, também, o início da realização de exames de raio 
x digital nas UTI’s.

Campanhas: Ao longo do ano, a realização de cam-
panhas de conscientização, como as de prevenção à 
Sepse, higienização das mãos, prevenção de enterocolite 
necrotizante, bronquiolite, desmistificação de doenças, 
além das ações na Semana Mundial de Amamentação, 
contribuíram para reforçar a segurança e a saúde do 
paciente na Unidade de Cuidados Especiais.
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Educação continuada

As equipes das Unidades de Cuidados Especiais e do 
Serviços de Controle de Infecção Hospitalar mantêm-
-se em permanentes programas de capacitação, parti-
cipando de treinamentos e eventos que promovam 
o conhecimento, como congressos, simpósios, entre 
outras iniciativas. 

Participações em 2019:

Participação da supervisora da UTI no II Simpósio da 
AMIB multiprofissional em Terapia Intensiva;

Participação da equipe do SCIH no Simpósio de In-
fecção Hospitalar, no Hospital Municipal de Ipatinga;

Capacitação de enfermeiros e técnicos de enferma-
gem para captação de córneas no Banco de Olhos 
em Belo Horizonte, pelo Hospital João XXIII;

Participação do gestor da unidade em importantes 
eventos: Silicon Valey Conference (SP); Congresso 
Internacional de Qualidade e Segurança do Paciente 
(SP); Simpósio Amib Multiprofissional em UTI (BH); 
HealthTech Conference (SP); Preceptorship (Estru-
turação de redes de AVC) (Porto Alegre/RS); Safety 
Care Meeting (SP); FDM (Fundamentos no Manejo 
de Desastres) (Amib/SP); Visita técnica ao Hospital 
Israelita Albert Einstein (Disclosure e Experiência do 
paciente) (SP); Simpósio de Neonatologia do HMC 
(Ipatinga); MBA gestão executiva FGV - FSFX (Ipa-
tinga); Programa Desenvolvimento de Líderes FDC 
- FSFX (Ipatinga); Congresso Nacional de Hospitais 
Privados - Conhap (SP);

Participação da supervisora da UTI Neonatal no 
LANS – Latin American Nurse Summit, e MBA gestão 
executiva FGV – FSFX.

Entrega do certificado do diarista da UTI Neo/Ped 
– International Program on Preterm Nutrition – The 
university of western Australia;

Reestruturação do programa de residência médica 
em Terapia Intensiva e programa de residência médi-
ca Neonatologia;

Estruturação e Credenciamento na CNRM do programa 
de residência médica de Medicina de Emergência;

Realização do I Simpósio de Neonatologia do HMC;

Participação da equipe do SCIH no II Congresso 
Mineiro de Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Infecções e 5º Congresso Mineiro de Infectologia;

Apresentação de Poster: Descrição e Impactos das 
Infecções Relacionadas à Assistência em Unidade 
de Terapia Intensiva, no II Congresso Mineiro de 
Epidemiologia;

Participação da equipe da Comissão Intra-Hospita-
lar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT), em treinamento realizado em Belo Hori-
zonte com o tema: Comunicação de más notícias;

Participação das supervisoras da UTI I e II no curso 
da 3M com o tema: Dermatite Associada à Umidade 
em Pacientes Críticos: severidade, fatores de risco, 
prevenção e tratamento.
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Obras concluídas

Em 2019, foi concluída a ampliação do laboratório de Patologia 
Clínica, com investimentos da ordem de R$ 3.566.000,00.

Recepção com capacidade para 60 pessoas: 
acréscimo de 10 novos boxes, totalizando 20 
boxes de coleta.

Núcleo Técnico Operacional: Administrativo.

Núcleo Técnico Operacional:  
Urinálise-Parasitologia.

Box de coleta laboratorial. 

Recepção ampliada: mais conforto na 
unidade.

Box de coleta laboratorial infantil .

Diagnóstico: agendas ampliadas
As unidades hospitalares da Fundação São Francisco 
Xavier seguem sua trajetória ascendente, incorporan-
do tecnologias, investindo em metodologias com-
provadamente eficientes, capacitando e ampliando 
o seu efetivo, no intuito de alçar patamares cada vez 
mais expressivos em saúde, com ganhos expressivos 
na assistência prestada. No Hospital Márcio Cunha, a 
contratação de pessoal, a ampliação de espaço físi-
co, a obtenção de novos equipamentos, a revisão de 
metodologias, a ampliação de agendas, entre outras 
iniciativas, contribuíram, em 2019, para a absorção de 
novas demandas, com mais agilidade e eficácia nos 
atendimentos, tanto na unidade de diagnóstico por 
imagem quanto nos laboratórios do HMC.

Principais ações relacionadas a diagnóstico por 
imagem:

Ampliação de agendas de exames de Ressonância Mag-
netica, Tomografia Computadorizada e demais exames;

Ampliação de agendas de exames de Tomografia Compu-
tadorizada para os finais de semana, no HMC e HMC-II;

Contratação de médicos radiologistas/ultrassonogra-
fistas/gastroenterologista/coloproctologista;

Aquisição de equipamentos de Ultrassom e RX digital 
móvel;

Revisão da tabela particular dos exames, possibilitan-
do valores mais competitivos com o mercado.

Principais ações relacionadas aos laboratórios:

Ampliação da unidade de coleta HMC-I, com entrega 
de  20 boxes de coletas, duas salas de coleta infantil e 
três salas de coleta especiais;

Estruturação do edital para substituição/contratação 
de fornecedores, visando à modernização do parque 
de maquinas do Núcleo Técnico Operacional do labo-
ratório;

Aquisição de equipamentos  para o setor de anatomia 
patologia (parque tecnológico).
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Centro Cirúrgico: recorde em 
produtividade
Ao longo dos anos, o Centro Cirúrgico do Hospital Márcio Cunha tem chamado atenção por seu elevado 
desempenho, com um crescimento ininterrupto em produtividade, decorrente da melhoria contínua e a 
sistematização dos seus processos, somados à eficiência do seu efetivo. O resultado dessa atuação culmi-
nou, em 2019, no alcance de recordes históricos para a unidade. Ao todo, foram realizadas 18.894 cirurgias 
no Centro Cirúrgico e outras 7.569 cirurgias ambulatoriais na UCA. O mês de julho registrou maior número 
de procedimentos, chegando a 1.815. O montante representou um recorde na produção mensal das unida-
des cirúrgicas, considerada a maior produção cirúrgica em um mês nos últimos anos. Os aumentos foram 
observados tanto em atendimentos de convênio quanto de SUS.

Outras ações do Centro Cirúrgico em 2019:

Desenvolvimento da equipe de Troca do Centro Cirúrgi-
co: Ganho potencial já sinalizado na efetivação dos 14 
postos de trabalho no CC.

Melhora significativa do tempo de setup das salas ci-
rúrgicas, reduzindo de 45 minutos para 25 minutos por 
troca. Economia calculada no projeto de efetivação dos 
14 postos de trabalho do CC.

Realização de evento direcionado para otimização dos pro-
cessos do Centro Cirúrgico – Workshop Centro Cirúrgico.

Desenvolvido projetos de melhorias do Centro Cirúrgico, 
com ações monitoradas no programa assistência em foco.

Desenvolvimento de Ranking dos procedimentos cirúr-
gicos, sendo avaliado prioridade x impacto financeiro.

Revisão das disponibilidades das salas cirúrgicas de 
acordo com o ranking de prioridade x impacto financeiro.

Projeto de aumento da estrutura do Centro Cirúrgico, 
proposta de aumentar número de salas cirúrgicas.

Realização de benchmarking em hospitais de Belo hori-
zonte, para avaliação e revisão do processo de agenda-
mento cirúrgico.

Simulado para parada cardíaca 

As simulações de situações adversas são estratégicas 
para um atendimento cada vez mais eficaz, com resul-
tados satisfatórios. Em 2019, enfermeiros e técnicos em 
enfermagem do Centro Cirúrgico do Hospital Márcio 
Cunha participaram de um treinamento prático sobre 
atendimento de urgência no Centro Cirúrgico, organiza-
do pela supervisão do setor junto à equipe de Educação 
Continuada do HMC. Na capacitação, um boneco repli-
cava as possíveis reações de um paciente em parada car-
díaca. A dinâmica possibilitou ainda o aperfeiçoamento 
das rotinas de trabalho dos colaboradores da equipe 
técnica, que são peças-chaves para a excelência no 
atendimento aos pacientes.

HMC-I HMC-II TOTAL ACUMULADO

Jan 1.144 389 1.533 1.533

Fev 1.104 365 1.469 3.002

Mar 1.083 353 1.436 4.438

Abr 1.042 379 1.421 5.859

Mai 1.209 445 1.654 7.513

Jun 1.188 450 1.638 9.151

Jul 1.329 486 1.815 10.966

Ago 1.164 424 1.588 12.554

Set 1.128 412 1.540 14.094

Out 1.295 458 1.753 15.847

Nov 1.200 398 1.598 17.445

Dez 1.110 339 1.449 18.894

Resultado de 2019
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Cuidar da vida, em todos os seus estágios, com 
segurança e qualidade, visão sustentável e 
responsabilidade ambiental, faz parte da missão 
da Fundação São Francisco Xavier. A conclusão da 
obra de reforma e modernização dos apartamentos 
e enfermarias da Unidade I do HMC é mais uma 
iniciativa da FSFX alinhada à sua missão, e proporciona 
mais conforto para os pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e convênios, além de menos impactos 
para o meio ambiente. Cinco andares do Hospital 
passaram por uma reforma completa. Os locais foram 
reformados para tornar os quartos e espaços de uso 
comum ainda mais confortáveis e práticos.

As mudanças também contemplaram os espaços 
internos dos apartamentos. Nos locais, a acústica 
foi melhorada, para evitar a interferência de ruídos 
sonoros no ambiente e proporcionar maior privacidade 
aos pacientes. 

Responsabilidade Ambiental e 
Sustentabilidade

A obra evidencia a responsabilidade ambiental da 
Instituição por toda parte, ao aproveitar os recursos 
naturais de forma eficiente e sustentável. A ilumina-
ção dos andares, agora, é por lâmpadas de Led. Nos 
banheiros dos apartamentos, acionamentos duplos 

nas descargas auxiliam na economia de água - média 
de 35% da água utilizada nas descargas. Dispositivos 
automatizados de acionamento dos chuveiros evitam o 
desperdício. 

As instalações elétricas e hidráulicas foram substituí-
das, assim como os pisos pisos e tetos dos quartos, 
os materiais das bancadas dos quartos e as torneiras, 
substituídas pelos modelos clínicos. A obra foi feita 
conforme orientações da vigilância sanitária e alinha-
da aos princípios de humanização, praticados pelo 
Hospital. Agora é possível apreciar a vista das sacadas 
dos andares, através do vidro instalado que permite 
desfrutar do local com segurança. 

Inovação  

As chamada para as equipes de enfermagem, agora, 
serão feitas por Wi-Fi. O novo modelo possui todos 
os recursos: chamada de leito, ajuda, emergência, 
banheiro, dentre outros. O sistema de combate a 
incêndios passou por adaptação, com o que há de 
mais moderno para garantir a eficácia e segurança 
de colaboradores e pacientes. Houve atualização das 
sinalizações e redimensionamento do sistema para 
novos ambientes.

Melhorias no HMC-I

Obras concluídas

As melhorias realizadas na internação somaram investimentos  
de R$ 2.231.010,72.

Quarto de internação reformado. Área de circulação mais arejada e prática.
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Varanda reformada e segura.

Centro de Serviço Compartilhado – HMC-I

Ambiente de expurgo.

Também os setores administrativos passaram por adequações e melhorias em 2019

Ambulatório: atendimento estendido 

Após a ampla reestruturação dos consultórios da 
Unidade I do Hospital Márcio Cunha, que prati-
camente dobrou o número de consultórios (de 23 
para 43), ampliando em quase 90% a capacidade 
de atendimento registrada no ano anterior, em 
2019 foi possível estender o atendimento de con-
sultas para a população que não possui convênio.

A implantação da nova modalidade de atendimento 
permite que os pacientes possam usufruir da nova 
estrutura e contar com um número maior de pro-
fissionais à disposição. O aumento nos números de 
consultórios e profissionais, além de, viabilizar a 
ampliação das agendas, reduziu o tempo de espera 
na marcação, mantendo a qualidade dos serviços 
prestados.

As consultas são realizadas nos consultórios das 
Unidades I e II do Hospital Márcio Cunha. As espe-
cialidades disponíveis para agendamento particu-
lar são:

Consultas básicas: pediatria, ginecologia, clínica 
médica e cirurgia geral.

Consultas especializadas: dermatologia, otorrino-
laringologia, mastologia, neurologia, ortopedia e 
oftalmologia.

Consultas com equipe multidisciplinar: psicologia, 
nutrição e fonoaudiologia. 

Exames particulares 

De forma similar, a FSFX também viabilizou a 
abertura para realização de exames particulares 
no HMC. O agendamento é feito diretamente nas 
unidades do Hospital, por telefone ou presencial-
mente, os exames são realizados nas Unidades I 
e II do HMC, bem como nas unidades avançadas 
da FSFX no bairro Canaã (Ipatinga), em Timóteo e 
Coronel Fabriciano. Os serviços para particulares 
incluem exames laboratoriais, raio X, ressonância 
magnética, ultrassonografia, entre outros.
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A Central de Material e Esterilização (CME) do HMC cons-
titui um setor estratégico para as unidades assistenciais  
da Fundação São Francisco Xavier, sendo responsável 
pelo processamento e esterilização de mais de 50 mil 
itens, todos os meses. As Unidades I e II do HMC contam 
com uma estrutura de CME, que mantém equipamentos 
arrojados e cuida da esterilização de todos os itens passi-
veis de reprocessamento em alta  ou baixa temperaturas. 
O sistema  de monitoramento e  de registro do processo  
de esterilização implantado permite a rastreabilidade  de 
todos itens processados no Setor e dispensados para uso,  
informando  os parâmetros de esterilização das autocla-
ves e garantindo a excelência na prestação dos serviços. 
Embora classificada como unidade de apoio, é tratada 
como unidade assistencial.

A CME garante a esterilização, 
com excelência, de mais de  
50 mil itens.
Outras ações na CME

Substituição de equipamentos de esterilização, ofere-
cendo menor custo de processamento.

Redução e otimização das taxas de reesterilização dos 
artigos cirúrgicos.

Aumento na produção de produtos processados, con-
forme as demandas.

Avanços da lavanderia

O serviço de Processamento de Roupas do Hospital 
Márcio Cunha mantém um padrão de eficiência máxima, 
dispondo de infraestrutura moderna e garantindo atendi-
mento de qualidade às Unidades I e II do HMC, à Onco-
logia e ao Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC). 
O setor, também, é responsável por atender hospitais e 
clínicas da região, como o Hospital Doutor José Maria 
Morais. Em 2019, o Hospital Santa Rosália, do município 
mineiro de Teófilo Otoni, passa a contar com os serviços 
da área.

Com a contratação, o setor de lavanderia do HMC passou 
a lavar, diariamente, sete toneladas de roupas. Para 
realizar a logística de recolhimento e entrega do enxoval 
em Teófilo Otoni, a FSFX investiu mais de R$ 1 milhão na 
aquisição de enxovais, gaiolas para transporte e um novo 
caminhão que entrega as roupas limpas e coleta as sujas, 
não havendo cruzamento de fluxo limpo/sujo. O contrato 
entre a FSFX e o Hospital Santa Rosália tem a validade 
de 30 meses, e contempla o transporte semanal na rota 
entre Ipatinga e o norte de Minas Gerais.

Com o atendimento ao Hospi-
tal Santa Rosália, a unidade de 
Processamento de Roupas do 
HMC passou a lavar sete tone-
ladas de roupas, diariamente. 

Com capacidade para processar aproximadamente 10 
toneladas de roupas por dia, e 300 toneladas por mês, a 
lavanderia do HMC-I ocupa uma área de mil metros qua-
drados e conta com os mais modernos equipamentos. A 
Central de Material e Esterilizaçào possui cinco lavadoras 
que funcionam simultaneamente, sendo quatro com ca-
pacidade para 240 quilos e uma para 140 quilos. Também 
operam sete secadoras, duas calandras, uma dobradeira 
de lençol e uma de toalhas. 

Central de Material de Esterilização: 
estratégica para a assistência
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Unidade Materno-Infantil: obras e 
incorporação tecnológica
Ao longo de cinco décadas de atuação, a Fundação 
São Francisco Xavier, mantenedora do Hospital 
Márcio Cunha, ampliou, reformou, adquiriu e 
incorporou recursos físicos e materiais dedicados 
ao Hospital, com o foco único na promoção de um 
atendimento com máxima qualidade e sempre hu-
manizado. Ano após ano, reformas e melhorias ga-
rantem a atualização dos ambientes, a adoção de 
práticas mais eficientes e sustentáveis, o aumento 
no número de atendimento, o fortalecimento da 
segurança, a elevação do cuidado e o conforto.

Em 2019, o Centro Obstétrico da Unidade I do HMC 
passou por reformas, ganhando novas acomo-
dações para as pacientes, além da incorporação 
de equipamentos para facilitar exames e outros 
atendimentos. A aquisição do aparelho de ultras-
som, por exemplo, garante a realização do exame 
sem que as pacientes tenham que se deslocar para 
o centro de diagnóstico por imagem.

Com a reforma, novas acomodações separam as 
gestantes e mamães, de acordo com o momento 
em que se encontram. Há o ambiente dedicado ao 
pré-parto, a sala de preparação para o parto e a 
sala para recuperação pós-anestésica. A mudança 
proporciona mais conforto, tranquilidade e privaci-
dade para as pacientes, em momentos que exigem 
atenção e cuidado. 

A entrega de mais um consultório médico no 
Centro Obstétrico também agregou vantagens ao 
atendimento, promovendo agilidade e aumento de 
consultas.

O Centro Obstétrico do HMC 
recebeu investimentos da 
ordem de R$ 1.569.505,29, 
para realização das obras.

Quarto PPP no Centro Obstétrico.
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Sala de recuperação pós-anestésica.

Produtividade

Em 2019, o Centro Obstétrico realizou 5.908 partos.

Taxa de Parto Normal (SUS) 60,50 56,41

Taxa de Parto Normal (Convênios) 30,79 27,32

Outras ações no Centro Obstétrico

Otimização do tempo de espera para realização do exame de ultrassom na urgência obstétrica.

Implantação do programa médico horizontal no Centro Obstétrico, melhorando a qualidade da assistência, 
dando maior dinamismo no processo.

Sala cirúrgica.
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O Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS) do Hospital Márcio Cunha possui indicadores assistenciais 
que se equiparam às unidades mais renomadas do segmento, e é referência para uma população superior a 
800 mil habitantes, de municípios do leste mineiro, realizando serviços de hemodiálise, diálise peritoneal e 
transplante renal, sendo 85% dos atendimentos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2019, após 
ampla reforma em seu espaço físico e incorporação tecnológica, além de apresentar o número expressivo de 
61 mil procedimentos anuais, o CTRS chegou ao marco de 500 transplantes renais.

Marco de 500 transplantes renais alcançados em 2019.

“Ao longo dos anos, vivenciamos um grande trabalho de desenvolvimento 
da unidade e de sua equipe multidisciplinar, priorizando a humanização no 
atendimento, com alto nível de sofisticação técnica, responsável pela excelência 
dos resultados obtidos. No HMC, o paciente é acolhido desde o início e realiza 
todo o tratamento no próprio Hospital, passando por avaliações antes do 
transplante, durante e após o procedimento, por tempo indefinido, tanto o 
receptor quanto o doador. A nossa missão é levar a saúde e o bem-estar a essas 
pessoas”.

Carlos Alberto Chalabi Calazans, médico nefrologista e coordenador do Serviço de  
Transplantes Renais do HMC

CTRS: referência em atendimento e 
transplantes renais

Equipe médica do Serviço de Transplantes Renais do HMC.
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Hoje, a unidade é o único Centro Transplantador da 
Regional Leste, demarcada pela MG Transplantes. 
Entre os anos de 1992 a 2006, foram realizados 100 
transplantes renais no HMC. A partir de 2007, graças 
a investimentos realizados no setor, esse número foi 
quadruplicado. 

A expansão da infraestrutura 
e a capacitação de sua equipe 
multidisciplinar credenciaram o 
HMC como centro para captação 
de rins pelo Ministério da Saúde, 
em 1987, e de transplantes re-
nais, em 1992, ano da realização 
do primeiro transplante de rins 
no Hospital. 

Produtividade do CTRS em 2019

394 pacientes em Hemodiálise Convencional 
4h por sessão, três vezes por semana 

15 pacientes em Hemodiálise Diária 
2h de sessão diária

65.887 sessões de hemodiálise realizadas 

18 pacientes em Diálise Peritoneal Ambulatorial 
Contínua 

114 pacientes em Diálise Peritoneal Automática 

285 confecções de FAV – Fístula Arteriovenosa

30 transplantes renais realizados, sendo:

13 doadores falecidos  
11 doadores vivos 
06 Transplantes Preemptivos 
516 pacientes avaliados como potenciais recep-
tores de transplante renal  
96 potenciais doadores de rim para transplante  
314 pacientes em acompanhamento pós-trans-
plante renal 
216 doadores em acompanhamento pós-doação 
de rim 
525 total de transplantes realizados no HMC  
190 pacientes inscritos na fila única do Sistema 
Nacional de Transplantes / SNT

Plano diretor de obras

Em 2019, foi concluída a obra de ampliação do CTRS, realizada com investimentos da ordem de R$ 51.155. 
A expansão possibilitou o acréscimo de quatro posições para tratamento, totalizando 80 poltronas.

O reservatório de água do CTRS é mais uma obra entregue em 2019, 
conforme plano diretor de obras e com ganhos para a unidade.

O aumento no número de poltronas de hemodiálise ampliou a capaci-
dade de atendimento.
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Destaque em Congresso de Nefrologia

O Programa de Segurança do Paciente do Centro de 
Terapia Renal Substitutiva foi destaque no VIII Con-
gresso Sul Brasileiro de Nefrologia, realizado na cida-
de de Gramado, no Rio Grande do Sul. O coordenador 
do Serviço de Nefrologia do HMC e vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Daniel Ca-
lazans, proferiu palestra no evento. A assistência in-
tegral, a abordagem humanizada, a transparência nos 
processos e o foco absoluto na segurança do paciente 
destacaram-se entre as iniciativas da unidade, como 
diferenciais na obtenção dos melhores resultados. 

Dia Mundial do Rim

Promovida anualmente pela Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN), a campanha do Dia Mundial do 
Rim (13 de março) busca aumentar a conscientização 
sobre a alta e crescente presença de doenças renais 
em todo o mundo, além de alertar sobre a constan-
te necessidade de traçar novas estratégias para a 
prevenção e o tratamento dessas doenças. Como 
parte das ações de conscientização sobre a saúde dos 
rins, o Hospital Márcio Cunha realizou ação educati-
va na Praça 1º de Maio, no Centro de Ipatinga (MG). 
Durante o evento, profissionais do Centro de Terapia 
Renal Substitutiva prestaram serviços de aferição de 
pressão arterial e repassaram orientações sobre a 
prevenção de doenças renais crônicas.

“Precisamos conscientizar a população sobre a alta e crescente presença de 
doenças renais e a necessidade de estratégias para preveni-las. Exames simples 
podem detectar problemas renais”.

Daniel Calazans, coordenador do serviço de nefrologia do Hospital Márcio Cunha e vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia 

Captação de córneas já é 
realidade
O Hospital Márcio Cunha (HMC) é o primeiro 
Hospital da região leste de Minas Gerais a realizar 
captação de córneas. Credenciada pelo Ministé-
rio da Saúde, a unidade está liberada para fazer 
a captação de córneas por meio do procedimento 
de enucleação (cirurgia para remoção dos globos 
oculares). A primeira captação ocorreu em setem-
bro. Até o final de 2019, foram 23 córneas captadas 
e implantadas com sucesso em outras unidades 
hospitalares de Minas Gerais.

O processo de captação de córneas amplia as ativi-
dades desenvolvidas pela Comissão Intra-Hospitalar 
de Captação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) do HMC. Para a realização do trabalho, o 
Hospital aumentou a equipe da CIHDOTT, com mais 
uma médica oftalmologista, que responde tecnica-
mente pelo processo de enucleação. A equipe de 
captação é formada por um médico, um psicólogo, 
duas enfermeiras e quatro técnicos de enfermagem. 
Os atendimentos da equipe são realizados em escala 
de plantão 24 horas por dia, sete dias por semana. 
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Natal humanizado

Para a Fundação São Francisco Xavier, o cuidado 
com a saúde e o bem-estar dos seus pacientes vai 
além das intervenções clínicas e atuações médicas. 
A Instituição acredita no cuidado humanizado como 
forma de restaurar a integridade física e emocional 
das pessoas. Essa postura pode ser comprovada por 
meio das ações recreativas realizadas para as crian-
ças que são tratadas em suas unidades. Em 2019, a 
unidade de internação do HMC promoveu um evento 
de Natal para os internos da ala infantil, com pre-
sença de “Papai Noel” e lanche especial, preparado 
pelo setor de Nutrição. Na Unidade de Oncologia 
Pediátrica, além da presença do “bom velhinho” e 
do lanche diferenciado, foi organizada uma festa no 
espaço da brinquedoteca, para as crianças inter-
nadas, e outra recreação no espaço de convivência, 
para crianças visitantes, ambas com a participação 
de personagens animados e o registro de fotografia 
e vídeo. Os pais das crianças, também, receberam 
tratamento diferenciado, com a realização de ações 
de cuidado e beleza, durante o evento.

Outubro Rosa

Como forma de colaborar para a prevenção do 
câncer de mama, em mais um ano de parceria entre 
a Fundação São Francisco Xavier e a Prefeitura 
Municipal de Ipatinga (PMI), o Hospital Márcio 
Cunha disponibilizou a soma de mil mamografias 
para serem realizadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). A iniciativa contemplou mulheres residentes 
em Ipatinga, com idades entre 40 e 69 anos.

Mil mamografias 
disponibilizadas pelo HMC, 
durante o Outubro Rosa.

A realização da mamografia é considerada hoje o prin-
cipal método para identificar a doença. A campanha 
do Outubro Rosa nasceu com o intuito de conscienti-
zar as mulheres, seus companheiros, amigos e familia-
res, a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce 
da doença, aumentando as chances de cura e redu-
zindo a mortalidade. Durante todo o mês de outubro, 
a fachada do Pronto-Socorro do HMC foi iluminada 
em rosa. A cor é símbolo da campanha mundial para a 
prevenção contra o câncer de mama, e é uma forma de 
chamar a atenção para o tema.

Núcleo em epilepsia

No dia dedicado à conscientização sobre a epilep-
sia (26 de março), também chamado de Dia Roxo, 
o Hospital Márcio Cunha anunciou a criação de 
um núcleo especial para o tratamento da doença, 
oferecendo um serviço especializado e focado nas 
necessidades dos pacientes. Calcula-se que no Bra-
sil existam três milhões de pessoas portadoras de 
epilepsia. No Vale do Aço, cerca de 10 mil pessoas 
convivem com a síndrome.

Outras Iniciativas
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“A epilepsia é uma doença crônica, em que existe uma alteração na atividade 
elétrica das células cerebrais, causando crises epilépticas, que podem ter 
manifestações clínicas diversas. Com a criação de um centro especializado para 
o tratamento da doença, o Hospital Márcio Cunha oferece o que há de mais 
moderno em relação ao tratamento da doença”.

Rafael Fonseca de Queiroz, médico neurocirurgião do HMC

Ensino e Pesquisa
Para avançar em todas as áreas, é essencial o 
conhecimento. A Fundação São Francisco Xavier 
permanece investindo em inovação, também, por 
meio do seu setor de ensino e pesquisa, promo-
vendo estudos e aplicações empíricas, alcançando 
resultados promissores, em boa parte incorporados 
à rotina das suas unidades hospitalares.

Publicações científicas da FSFX

Residência Médica

A FSFX gerencia 16 Programas de Residência 
Médica no Hospital Márcio Cunha (HMC), cinco 
programas no Hospital de Cubatão (HC), em seu 
primeiro ano de execução, e três programas no 
Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), implan-
tados em 2019, com absorção das vagas a partir do 
próximo ano. Os programas têm durações de dois 
a três anos e são credenciados pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Ao todo, em 2019, 84 médicos residentes, sendo 76 
no HMC e oito no HC, foram apoiados por médicos 
preceptores responsáveis por assessorar e discutir os 
casos clínicos, embasados em evidências científicas. 

Programas de Residência Médica no HMC

• Anestesiologia 
• Oncologia Clínica 
• Cardiologia  
• Programa Pré-Requisito em Área Básica Cirúrgica  

• Cirurgia Geral 
• Clínica Médica 
• Ginecologia e Obstetrícia 
• Medicina de Emergência 
• Medicina de Família e Comunidade 
• Medicina Intensiva 
• Nefrologia 
• Neonatologia 
• Ortopedia e Traumatologia 
• Pediatria 
• Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
• Radioterapia

Evolução da Residência Médica no HMC 

Programas de Residência Médica no 
HMCC

• Clínica Médica 
• Medicina Intensiva 
• Programa Pré-Requisito Área Básica Cirúrgica 

Programas de Residência Médica no HC 

• Clínica Médica 
• Ginecologia e Obstetrícia 
• Ortopedia e Traumatologia 
• Pediatria 
• Programa Pré-Requisito Área Básica Cirúrgica

Residência Médica do HC (primeiro 
ano de execução dos programas)

75 69 76
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Eventos Científicos
I Encontro dos Residentes de Ortopedia 

Prestigiado por importantes nomes da Ortopedia 
na região e com o objetivo de instigar o estudo e a 
pesquisa na área hospitalar, além de promover uma 
troca de ideias entre os profissionais, o Centro de 
Ensino e Pesquisa do HMC promoveu o I Encontro 
dos Residentes de Ortopedia do Leste de Minas. Em 
pauta: Iniciação Científica; Ressonância Magné-
tica em Ortopedia; Diagnóstico e Tratamento dos 
Tumores; Fraturas de Platô Tibial; Lesão Osteocon-
dral do Tálus e Fratura Toracolombar, abordadas em 
palestras e discutidas em mesas redondas. 

VIII Simpósio de Cirurgia Vascular 

Em adesão à campanha nacional do Setembro 
Vascular, mês de atenção à saúde vascular, o 
Hospital Márcio Cunha realizou o VIII Simpósio 
de Cirurgia Vascular do Vale do Aço, destacando o 
tema “Desafios nos Acessos de Hemodiálise”. No 
encontro, houve apresentação de palestras sobre 
o manejo do paciente dialítico de difícil acesso, 
o manejo endovascular no paciente dialítico e a 
relação de causalidade do acesso vascular em 
pacientes renais crônicos e a mortalidade, com 
foco na reflexão sobre a importância do incentivo 
à realização do chec-kup vascular, o que garante a 
prevenção de inúmeras doenças. Destaques para as 

participações do presidente da Sociedade Mineira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular, Rodrigo Daniel 
Moreialvar, a mestra em Cirurgia Geral, Cristina 
Ribeiro Riguetti Pinto, e o vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Nefrologia, Daniel Costa Chalabi 
Calazans. 

XIII Simpósio de Gastroenterologia e 
Endoscopia 
Com os objetivos de fortalecer a especialidade da 
Gastroenterologia e promover a educação continuada 
e a atualização constante dos profissionais na região 
leste de Minas, o Hospital Márcio Cunha, em parceria 
com a Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de 
Minas Gerais (SGNMG) e a Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva (SOBED-MG), promoveu o XIII 
Simpósio Gastroenterologia e Endoscopia do Leste de 
Minas Gerais. O evento científico, parte da agenda do 
HMC, contou, pela primeira vez, com a participação 
de representantes do Fundo de Aperfeiçoamento e 
Pesquisa em Gastroenterologia (FAPEGE), responsá-
veis por ministrar palestras sobre Esofagite Eosino-
fílica e sobre o tratamento da bactéria Helicobacter 
pylori. O encontro reuniu médicos especialistas em 
Gastroenterologia, Endoscopia e de outras áreas, e 
abordou temas relacionados ao transplante hepático, 
insuficiência renal, nódulo hepático benigno e lesões 
precoces de esôfago. 

O VIII Simpósio de Cirurgia Vascular do HMC serve de oportuni-
dade para troca de experiências e atualização dos profissionais 
presentes.

XIII Simpósio de Gastroenterologia e Endoscopia do Leste 
de Minas Gerais.
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Indicadores Assistenciais
Impossível abordar sobre a gestão da saúde no Brasil 
sem citar as vertentes que incidem sobre a dinâmi-
ca da assistência prestada, seja ela viabilizada pelo 
poder público ou pela iniciativa privada, ou mesmo 
quando a Instituição conjuga essas duas modalidades 
pagadoras. Quando a questão se refere à prestação 
de serviços à saúde, a população brasileira convive, 
na sua quase totalidade, com uma realidade que per-
passa situações como a sobrecarga das estruturas, 
demandas reprimidas, recursos escassos, ineficiência 
administrativa, entre outros aspectos que impactam 
diretamente em suas vidas. 

Atuando na lógica contrária à que se estabeleceu 
no país, ao longo das últimas décadas, o Hospital 
Márcio Cunha, que mantém em seu cerne o con-
ceito e a aplicabilidade da qualidade total, legado 
herdado de sua instituidora Usiminas, no decorrer 
desse mesmo período, cresceu exponencialmente 
em volume e desempenho, mantendo um padrão 
de atendimento elevado e alcançando indicadores 
almejados por instituições do segmento em todo o 
mundo. 

Hoje, o equilíbrio que garante a manutenção sus-
tentável do Hospital está equacionado em duas 
principais variáveis: a parceria com o Estado no 
atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o desempenho da operadora de planos de 
saúde da Fundação São Francisco Xavier, a Usisaúde, 
sua principal subsidiária. Nesse contexto, o HMC tem 
atrelado à sua saúde financeira os desafios vivencia-
dos pelo setor na esfera pública e, ainda, os debates e 
as mudanças direcionadas à saúde suplementar, que 
impactam diretamente a gestão da sinistralidade. 

Assim, para manter-se competitivo e avançar em 
resultados, o Hospital Márcio Cunha, respaldado 
pela Fundação São Francisco Xavier, revisa conti-
nuamente seus processos, reformula estratégias, 
aplica, acompanha e mensura a efetividade das 
suas ações, rumo à excelência dos serviços presta-
dos. Uma atuação que exige, a cada ano, o máximo 
comprometimento da sua gestão e demais partes 
desta cadeia de atuação.

Em mais um ano de crescimento, o Hospital Márcio 
Cunha encerra o ciclo de 2019 apresentando avanços 
e validando a sua posição de referência em assistên-
cia prestada à saúde, em âmbitos estadual e nacional. 
Dos indicadores de produtividade dispostos neste 

Relatório, a grande maioria suplantou os números 
de 2018. Em patologia clínica, o Hospital mantém 
uma performance ascendente impressionante, com a 
realização de 2.289.239 exames em 2019, o que sig-
nifica uma média diária superior a 6.270 mil exames. 
Já em exames de diagnóstico por imagem e métodos 
gráficos, o crescimento foi de 14,7%, resultado da 
ampliação de agendas, incorporação tecnológica e 
contratação de pessoal.

As melhorias implementadas no Pronto-Socorro 
do Hospital Márcio Cunha, como a contratação de 
novos profissionais e a otimização de processos, 
impactaram positivamente o setor, que apresentou 
um aumento de 8% no total de atendimentos rea-
lizados. A performance do Pronto-Socorro, sempre 
acima do que preconiza o Protocolo de Manchester, 
traz como diferenciais a metodologia Lean, a ferra-
menta Fast Track e o prontuário eletrônico, valida-
do pela certificação internacional HIMSS 7. 

Entre os indicadores assistenciais, aqueles re-
lacionados ao tratamento oncológico merecem 
destaques, pelo empenho da Unidade de Oncologia 
e demais setores do HMC, no intuito de absorver 
toda a demanda proveniente do Sistema Único de 
Saúde (SUS) da macrorregião do leste mineiro, 
atendendo ao novo documento de pactuação com o 
Estado. Como resultado desse esforço coletivo, as 
sessões de quimioterapia e radioterapia cresceram 
mais 17%. Já a radioterapia/campo teve um acrés-
cimo de 24,2%, em relação a 2018. As consultas 
da Oncologia tiveram um aumento de 7,4% e os 
exames de medicina nuclear chegaram a 3.007, 
acréscimo de 30%, em relação ao ano de 2018.

Em 2019, o Centro Cirúrgico do HMC teve recorde 
de produtividade. No total, as 18.894 cirurgias 
realizadas somam uma média diária superior a 51 
intervenções. O aumento foi de 8,2%, em relação a 
2018, quando o HMC já apresentava alta produti-
vidade no setor. Tal resultado comprova a eficiên-
cia da equipe na gestão desafiadora que rege os 
blocos cirúrgicos e os demais aspectos que devem 
coexistir para a realização das cirurgias.

Outros números, que chamam atenção pelo cresci-
mento, estão associados às consultas ambulatoriais. 
Em 2019, foram 28.575 consultas a mais do que no 
ano anterior. Esse avanço exponencial resulta da 
ampliação no número de ambulatórios. Ressalta-se 
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ainda que tal expansão proporcionou a abertura da 
agenda de consulta para clientes particulares.

Em 2019, 5.906 crianças nasceram no Hospital 
Márcio Cunha, número que representa uma elevação 
sutil em relação ao ano anterior. Já os atendimentos 
no Centro Obstétrico apresentaram um percentual de 
crescimento um pouco maior, de 4,3%. Também o in-
dicador de internação foi superior ao do ano anterior. 
A elevação de 7,3% está associada ao aumento no 
número vidas assistidas pela operadora Usisaúde e à 
melhoria na taxa de rotatividade de internações.

Em oposição à tabela de produtividade, apenas dois 
indicadores apresentaram redução em relação a 
2018: transplantes renais e transfusões de sangue.  
No primeiro caso, os aspectos culturais permanecem 
como barreira para a ampliação dos procedimentos, 
fato observado pela FSFX e tratado com a realização 
de campanhas e esforços de conscientização sobre a 
importância da doação de órgãos. No segundo caso, 
a queda de 4,9% nas transfusões está associada à 
flutuação no número de pacientes que necessitaram 
realizar o procedimento.

Nos quesitos que evidenciam a qualidade da assis-
tência prestada, mais uma vez, o Hospital Márcio 
Cunha apresentou um desempenho excepcional, 
que o mantém entre as unidades hospitalares mais 
eficientes do Brasil. O percentual de mortalidade 
foi de 3,17%, pouco inferior ao último ano. Embora 
elevado em 0,01%, o indicativo de infecção hospi-
talar manteve-se em um patamar considerado bom 
para uma unidade hospitalar.  Mesmo tendo uma 
redução em relação ao ano anterior, o Hospital 
Márcio Cunha ainda ostenta um número de partos 
normais superior aos partos cesárias.

Em 2019, houve ainda o aumento da taxa de 
ocupação do HMC, que cresceu quase três pontos 
percentuais, em relação ao anterior, e chegou a 
86,03%. Em relação ao tempo de permanência, o 
indicador oscilou 0,05% para mais, puxado pelo 
índice de permanência dos pacientes provenientes 
do SUS, que demandaram um pouco mais de tempo 
para se recuperar.

PRODUTIVIDADE GERAL 2018 2019

Exames de Patologia Clínica 2.055.454 2.289.239

Exames Diagnóstico / Métodos 
Gráficos 433.306 508.507

Atendimentos no Centro 
Obstétrico 14.398 15.057

Atendimentos no Pronto-
Socorro 145.757 158.773

Sessões de Hemodiálise 63.792 65.142

Quimioterapia (Sessões) 22.155 26.905

Radioterapia  (Sessões) 18.582 22.448

Radioterapia  (Campos) 114.551 151.202

Radiocirurgias 17 15

Exames Medicina Nuclear 2.104 3.007

Consultas Oncologia 31.278 33.780

Consultas Ambulatoriais 293.324 321.889

Partos 5.786 5.908

Transplantes Renais 32 30

Internações 34.581 37.311

Transfusões 9.677 9.196

Cirurgias 17.336 18.894

QUALIDADE 2018 2019

Taxa de Mortalidade 3,45 3,17

Taxa de Parto Normal (SUS) 60,50 56,41

Taxa de Parto Normal 
(Convênios) 30,79 27,32

Taxa de Infecção Hospitalar 1,35 1,36

Média de Permanência 
(Geral) 4,17 4,22

Média de Permanência (SUS) 4,53 4,75

Média de Permanência 
(Convênios) 3,69 3,60

Taxa de Ocupação 
Operacional (Geral) 83,24 86,03
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396 colaboradores

85 médicos no corpo clínico

Atendimento 100% SUS

78 leitos de internação, sendo: 43 de Clínica Mé-
dica; 13 de Maternidade; 7 de Pediatria; 10 de UTI 
e 5 de Cirurgia Geral

Referência para Itabira e 12 municípios da 
microrregião

Urgência e Emergência em Obstetrícia, Inter-
nação em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Tera-
pia Intensiva, Pediatria e Apoio ao Diagnóstico 
e Medicina Laboratorial

Menor taxa de mortalidade infantil  
da história de Itabira

A consolidação de uma cultura de excelência, pau-
tada nas melhores práticas de assistência à saúde, 
cujas ações impactam positivamente a população mi-
neira de Itabira e 12 municípios de seu entorno. Este é 
o resultado de três anos de atuação da Fundação São 
Francisco Xavier à frente do Hospital Municipal Carlos 
Chagas (HMCC), que desde então tem passado por 
um processo abrangente de restruturação, respaldado 
pela expertise de uma Instituição responsável por al-

Referência em 
atendimento público 
com gestão privada



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 109

cançar as mais relevantes certificações relacionadas 
a unidades hospitalares, no país.

O intercâmbio entre HMCC e Hospital Márcio Cunha 
(HMC), o primeiro do Brasil a conquistar a Acredi-
tação de Excelência pela Instituição Nacional de 
Acreditação (ONA), tem resultado em avanços sig-
nificativos para a unidade hospitalar de Itabira, com 
ampliação do seu atendimento e um nível de satis-

fação dos clientes superior a 95%. Sob a gestão da 
FSFX, em pouco mais de três anos, o HMCC realizou 
a primeira cirurgia torácica na região, bem como o 
procedimento com espuma, técnica inovadora para 
tratamento de varizes; viabilizou mutirões de cirur-
gia, que elevaram consideravelmente os indicadores 
de produtividade da unidade; ampliou o número de 
consultas e exames; conquistou prêmios e segue em 
uma reta ascendente de resultados.

Parceria e ampliações 
para avançar na saúde
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Novo superintendente 

A troca da superintendência, uma estratégia defini-
da pela Fundação São Francisco Xavier, por meio do 
projeto Job Rotation, que prepara lideranças para 
atuarem de forma multifuncional em suas unidades 
de negócios, trouxe o médico Abner Moreira de Araú-
jo Júnior, que até então ocupava o cargo de supe-
rintendente do Hospital de Cubatão, para exercer a 
mesma função no Hospital Municipal Carlos Chagas, 
propiciando ainda mais dinamismo à engrenagem 
hospitalar de Itabira.

O novo superintendente do HMCC graduou-se em 
medicina, em 1999, pelo Centro de Ensino Superior 
de Valença-RJ e possui especialização em Gestão 
Empresarial. Além de ter sido o responsável pelo Hos-
pital de Cubatão desde a sua inauguração, acumula 
experiência como gestor do Pronto-Socorro do HMC. 

“Estar à frente do Hospital Municipal Carlos Chagas é uma nova oportunidade. A 
FSFX baseia suas iniciativas no cuidado e na segurança com a saúde. Da mesma 
forma, atuo para trilhar um caminho de excelência junto à comunidade e levar a 
unidade a patamares ainda mais elevados”.

Dr. Abner Moreira de Araújo Júnior, superintendente do HMCC

A ampliação do atendimento à população de Itabira, 
dentro dos padrões elevados de assistência à saúde e 
de forma sustentável, está entre as metas persegui-
das pela Fundação São Francisco Xavier. Em 2019, o 
aumento no número de leitos da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), que passou de seis para 10, e a imple-
mentação do serviço de terapia renal substitutiva no 
HMCC são conquistas relevantes para os habitantes 
do município e seu entorno.

A ampliação e implementação foram viabilizadas por 
meio da parceria com o município.

Com a incorporação do serviço de diálise de agudos e 
a implantação de novos leitos na UTI, o HMCC dá um 
salto na qualidade do tratamento de pacientes críti-
cos, reforçando o comprometimento da Instituição e 
do município com a saúde da população.

Novos leitos de UTI e Serviço de Terapia Renal Substitutiva
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Aliar técnicas cientificamente validadas, proce-
dimentos eficazes, ambientes adequados e tec-
nologia arrojada a um atendimento humanizado, 
no qual o paciente está invariavelmente no foco 
da atuação. Desde que reativou a Maternidade do 
HMCC, a Fundação São Francisco Xavier investe 
continuamente para garantir a excelência no aten-
dimento a gestantes, mamães e recém-nascidos. 
Em três anos de atividades, a Maternidade tornou-
-se referência para Itabira e 12 municípios da mi-
crorregião, apresentando indicadores perseguidos 
pelas melhores unidades materno-infantis.

Em três anos de atuação, a 
Maternidade acumula mais 
de 3.700 partos, sendo 2.200 
deles normais. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabira, a 
Maternidade do HMCC funciona na modalidade “Por-
tas Abertas”, sendo uma unidade de pronto atendi-
mento 24 horas para gestantes, puérperas e assistên-
cia às gestantes com complicações na gravidez. 

Anualmente, a Maternidade tem superado as 
recomendações de melhores práticas em obste-
trícia, regulamentadas pelo Ministério da Saúde, 
apresentando índices menores de mortalidade 
neonatal do que os previstos pelo órgão federal e 
preenchendo 100% dos partogramas.  

Em 2019, Itabira 
alcançou a menor 
taxa de mortalidade 
infantil da história do 
município: 6,2 óbitos 
para cada mil nascidos 
vivos.

Maternidade HMCC: 
efetividade no atendimento

Em três anos de funcionamento, já foram realizados mais de 3.700 partos na unidade, sendo 2.200 deles normais, o que representa 
uma média de 60%.  
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Destaque no Brasil

Menor taxa de mortalidade infantil da história de 
Itabira. Este foi o resultado que levou a cidade a ser 
premiada na 16ª edição da “Mostra Brasil aqui tem 
SUS”, durante o maior congresso de saúde públi-
ca do país. Em parceria com o Hospital Municipal 
Carlos Chagas, a Prefeitura Municipal de Itabira 
registrou, em 2018, a menor taxa de mortalidade 
infantil da história do município, de 6,2 óbitos para 
cada mil nascidos vivos. O índice é equiparado aos 
alcançados por países desenvolvidos. O trabalho 
intitulado Redução da Mortalidade Infantil: Papel 
da Gestão Comprometida na Instituição da Atenção 
Materno-Infantil no Município de Itabira, inscrito 
na 16ª edição da “Mostra Brasil aqui tem SUS”, foi 
um dos 88 premiados, dentre os 500 inscritos por 
diversas cidades de todo o país. A apresentação 
ficou a cargo da secretária municipal de Saúde, 
Rosana Linhares Assis Figueiredo, no 35º Congres-
so Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 
em Brasília. 

Investimentos consistentes, realizados pela FSFX, 
proporcionaram melhorias significativas na ma-
ternidade do HMCC. Atualmente, a unidade conta 
com uma sala de triagem, sala de observação, con-
sultório médico, sala de parto, sala de atendimento 
às urgências obstétricas e neonatais, sala cirúr-
gica para procedimentos obstétricos, alojamento 
conjunto para internações após o parto e unidade 
neonatal, para estabilização até a transferência 
dos recém-nascidos que necessitam de UTI neo-
natal. Além de uma estrutura completa, com sala 
exclusiva para curetagens, sala de pré-parto e dois 
quartos da chamada Sala de PP (Pré-parto e Parto).

Desde que a FSFX assumiu 
o HMCC, todos os partos de 
pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), dos 12 municípios 
da microrregião de Itabira são 
realizados na unidade.  

Partos Cesárea

486

770

Partos Cesárias em 2018 
Partos Cesárias em 2019

Partos Normais

715 531

Partos Normais em 2018 
Partos Normais em 2019

0% 50% 100%

100%

Preenchimento Partogramas | 2019

1.510 testes da orelhinha  
em 2019

Indicadores Maternidade HMCC

Amamentação na 1a hora para parturientes  
pós-parto normal

ANO META VALOR ALCANÇADO

2018 100% 100%

2019 100% 99,85%
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Pacto cumprido e premiado

Alinhado ao desdobramento do Planejamento Es-
tratégico da FSFX, o Pacto de Resultados é um do-
cumento que dispõe sobre a pactuação das metas 
anuais dos indicadores estratégicos. Tratam-se dos 
projetos premium de cada unidade de negócio com 
a Diretoria Executiva. Os indicadores são definidos 
em acordo com a área de atuação de cada negó-
cio e com o modelo de gestão da Instituição, nas 
perspectivas de Resultados, Clientes e Parceiros,  
Processos Internos e Pessoas. De modo que, no 
final do ano, o desempenho acumulado da unidade 
permita realizar um ranking geral e premiar os três 
melhores desempenhos.

Em relação à competência do 
ano anterior (2018), o Hospital 
Municipal Carlos Chagas 
obteve o melhor desempenho 
entre as unidades e garantiu 
o primeiro lugar no Pacto de 
Resultados.

Evolução

Ano após ano, a Fundação São Francisco Xavier 
aplica, em suas unidades de negócios, uma ges-
tão arrojada, promovendo ampliações e melhorias 
contínuas de seus processos, produtos e serviços, 
com impacto direto tanto para seu público interno 
quanto para seus clientes. Em 2019, com recursos 
provenientes do município, a Instituição realizou im-
portantes melhorias nas instalações do HMCC, como 
a reforma da Rouparia, da antiga UTI e da enfermaria 
106; a adequação da farmácia do Centro Cirúrgico; 
a construção do passeio para interligação da baia de 
lixo ao Hospital, uma recomendação do CBMMG; a 
instalação de sistema de alarme de incêndio, além 
de pequenas reformas de manutenção e melhorias 
prediais em diversos setores e viabilizadas com mão 
de obra própria, o que permite a redução de custos. A 
aquisição de mobiliários, máquinas e novos equipa-
mentos também fez parte do montante investido na 
unidade hospitalar de Itabira. Somente em 2019, o 
valor dedicado à incorporação tecnológica superou a 
cifra de R$ 1 milhão.

Investimentos em obras, equipamentos, imobiliário e máquinas

INVESTIMENTO VALOR

Obra civil R$ 508.206,30

Equipamentos, mobiliário e máquinas R$ 1.051.491,49

Equipamentos em fase de aquisição R$ 900.000,00

Total R$ 2.459.697,79

Destaques
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Mutirão de catarata 

Em mais uma iniciativa para mitigar a espera por 
atendimento, em 2019, o HMCC, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, beneficiou 400 
pacientes com um mutirão de cirurgias de catarata, a 
principal causa de cegueira reversível entre os brasi-
leiros, de acordo com Ministério da Saúde (MS). Além 
do procedimento cirúrgico, a iniciativa contemplou a 
realização de exames e consultas de retorno. Desde a 
abertura do Hospital, em 2016, mais de mil pacientes 
já foram atendidos durante os mutirões. O objetivo 
é reduzir ao máximo a fila de espera por cirurgias de 
catarata dos pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em Itabira e região.

Desde a abertura do HMCC, mais de mil pacientes já foram atendidos durante os mutirões.

Procedimentos Oftalmológicos

Catarata (Facoemulsificação com im-
plante de lente ocular)

445

Glaucoma (Trabeculectomia) 2

Pterígio 8

Calázio e outras lesões de pálpebras 2

Estrabismo 0

TOTAL 457
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Novos serviços

Seguindo a premissa da FSFX, de evolução contí-
nua, alinhada aos anseios das comunidades nas 
quais se insere, em 2019, o Hospital Municipal Car-
los Chagas incorporou novos serviços à sua grade, 
atendendo demandas pré-existentes no município 
de Itabira e seu entorno.  A Urologia foi a especia-
lidade médica implementada na unidade, por meio 
de consultas ambulatoriais, que somaram 1.773, 
somente neste primeiro ano, e cirurgias urológicas, 
com 470 intervenções realizadas. Atendimentos 
em saúde bucal também foram incorporados, 
tendo somado 91 casos e 24 cirurgias odontológi-
cas. As intervenções na área da saúde bucal foram 
iniciadas em março, com o objetivo de atender às 
pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Os procedimentos cirúrgicos tiveram início pouco 
depois, em maio. 

Entre as mais lembradas

O resultado de uma Instituição voltada para uma 
atuação arrojada, precisa e humanizada é o reco-
nhecimento. O Hospital Municipal Carlos Chagas 
configurou-se entre as Marcas Mais Lembradas do 
município. Promovida pelo Grupo DeFato, a home-

nagem reuniu 80 empresas e mais de 300 convi-
dados, na Fundação Carlos Drumond de Andrade, 
e ressaltou a importância de personalidades, 
empresas e instituições para o desenvolvimento de 
Itabira e região. 

Segurança do paciente

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do 
HMCC promoveu atividade interativa entre a equi-
pe assistencial da unidade, como forma de celebrar 
o Dia Nacional de Segurança do Paciente, come-
morado em 1º de abril. A atividade, que recebeu 
o nome de 1º Quiz de Segurança do Paciente do 
HMCC, foi promovida pelas enfermeiras responsá-
veis pelo Núcleo e serviu como oportunidade para 
se discutir a importância da adoção de práticas 
de segurança dentro dos serviços prestados pela 
unidade, tudo isso para garantir a total segurança 
dos pacientes. Durante o evento, que contou com 
a participação de representantes e colaboradores 
dos demais setores do Hospital, foram apresenta-
das as metas de segurança do paciente e o traba-
lho do Núcleo para promover melhorias contínuas 
e a busca pelo fortalecimento da cultura  de segu-
rança, além da conscientização sobre a importân-
cia da abertura de eventos em todos os setores.

Para marcar o Dia Nacional de Segurança do Paciente, equipe do HMCC promoveu o 1º Quiz de Segurança do Paciente, com o 
objetivo de discutir e fortalecer a adoção de práticas de segurança dentro da unidade.
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Outubro Rosa

Com o objetivo de conscientizar as mulheres, seus 
companheiros, amigos e familiares, a respeito da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama, cuja incidência, em 2019, chegou a 59 mil 
novos casos, de acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), o Hospital Municipal Carlos Chagas 
e a Prefeitura Municipal de Itabira aderiram, mais 
uma vez, ao Outubro Rosa, campanha que tem 
a doença como alvo da prevenção no Brasil e no 
mundo. A realização das mamografias, viabilizada 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi estendida 
até o mês de dezembro e os agendamentos foram 
realizados diretamente na central de marcação do 
HMCC, entre paciente e Hospital, sem que houves-
se a regulação da Secretaria Municipal de Saúde. 

No intuito de proporcionar o 
diagnóstico precoce, aumentar 
as chances de cura e reduzir 
a mortalidade, o HMCC 
realizou, por meio do Sistema 
Único de Saúde, mais de 700 
mamografias entre os meses de 
outubro e dezembro.

Brigadistas

A segurança no trabalho constitui um aspecto 
irrevogável para a Fundação São Francisco Xavier, 
consolidada de tal forma que o know-how adquirido 
pela Instituição ao longo dos anos abriu precedentes 
para a criação de uma unidade de negócio específica 
do segmento, a VITA - Soluções em Saúde Ocupacio-
nal, cujo trabalho em Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e  Meio Ambiente pode ser ofertado a 
outras empresas. É nesse contexto de reforço contí-
nuo da segurança, que a Instituição promoveu, em 
2019, o treinamento da primeira turma de brigadistas 
civis do HMCC. Foram dois dias de curso e 20 horas 
de intenso aprendizado. Ao todo, 18 colaboradores 
participaram da capacitação.

Ação preventiva

Ações preventivas fazem parte da rotina das unida-
des de negócios da FSFX, nas mais variadas áreas. 
Desta vez, o HMCC recebeu o Corpo de Bombeiros 
e a Polícia Ambiental do município de Itabira para 
a realização de uma checagem completa em toda a 
extensão da unidade, tanto interna e externa, uma 
vez que o Hospital está instalado em área próxi-
ma a uma APA – Área de Preservação Ambiental, 
que, por ventura, pode abrigar animais silvestres. 
A iniciativa foi acompanhada pelos colaboradores 
do HMCC e as orientações foram replicadas aos 
pacientes e seus acompanhantes.

Atendimento pediátrico

Em 2019, o Hospital Municipal Carlos Chagas 
ampliou o atendimento, incluindo as consultas e 
cirurgias pediátricas. A ampliação, viabilizada com 
recursos do município, objetiva atender a demanda 
de Itabira. Inicialmente, são realizadas 30 consul-
tas mensais e até 15 procedimentos cirúrgicos, 
como herniorrafias, orquidopexia, postectomias, 
hipospádia, hidrocele, entre outros.

Mamografias
Agenda-
das em 

2018

Realiza-
das em 

2018

Agenda-
das em 

2019

Realiza-
das em 

2019

329 259 1.620 1.319

Em 2019, o Hospital Municipal Carlos Chagas ampliou o atendi-
mento, passando a oferecer consultas e cirurgias pediátricas.
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Superar no HMCC

A expansão de projetos já consolidados para as demais 
unidades da FSFX, cujos resultados se traduzem em 
promoção da saúde e qualidade de vida, tornou-se 
prática da Instituição. Em 2019, os colaboradores do 
HMCC iniciaram a primeira turma do Projeto Superar. 
Integrado ao Programa Atitude Rima com Saúde, o 
projeto é desenvolvido em parceria com a Usisaúde 
e tem foco em apoiar beneficiários da Operadora e 
colaboradores do Sistema Usiminas. O Projeto Superar 
fornece orientações em relação aos procedimentos 
necessários para prevenir lesões nos ossos, músculos 
e articulações, ocasionadas pela prática de esportes e 
acidentes de trânsito, além de possuir uma abordagem 
educativa e terapêutica multidisciplinar. Em Itabira, o 
programa é desenvolvido por meio de uma abordagem 
coletiva. No total, foram quatro turmas conduzidas 
por um analista de Promoção da Saúde da Usisaúde e 
um fisioterapeuta. O projeto é realizado em encontro 
único, com duração de 2h para cada turma. 

Sobre H1N1

A disseminação de informações consistentes e a 
adoção das melhores práticas para prevenir infecções 
e elevar a segurança do paciente, estão presentes no 
cotidiano das unidades hospitalares da FSFX. Em 2019, 
a realização de um ciclo de palestras e treinamentos 
sobre o vírus Influenza (H1N1) reuniu médicos do cor-
po clínico do HMCC e convidados. Entre os palestran-
tes, o infectologista do Hospital Márcio Cunha, Aloísio 
Bemvindo, o pediatra do HMCC, Marcus Vinícius Gui-
marães Franco, o intensivista do HMCC, Luiz Henrique 
de Araújo Pereira, e a infectologista do HMCC, Andrea 
Maria de Assis Cabral, abordaram diferentes aspectos 
relacionadas ao vírus.

Café com Parceria

Recorrer à lateralidade, aplicando iniciativas que 
geram resultados positivos, tem sido uma das estra-
tégias utilizadas pela Fundação São Francisco Xavier 
para promover a evolução de todas as suas unidades de 
negócios. Dentro desta perspectiva, a FSFX, por meio 
da superintendência do HMCC, realizou o Café com 
Parceria, uma ação pioneira do Hospital Márcio Cunha 
(HMC), na qual o corpo clínico da unidade hospitalar 
se reúne com a gestão, no intuito de debater ideias e 
alinhar questões relacionadas ao desenvolvimento do 
trabalho na Instituição. A iniciativa, em sua segunda 
edição no Hospital Municipal Carlos Chagas, gerou 
mais proximidade entre a direção do HMCC e seu corpo 
clínico, com ganhos em atuação.

Estendido ao HMCC, o Projeto Superar fornece orientações 
aos colaboradores sobre prevenção de lesões nos ossos, 
músculos e articulações.

Em 2019, houve a realização de um ciclo de palestras e trei-
namentos sobre o vírus Influenza (H1N1), para membros do 
corpo clínico do HMCC e convidados.
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Estágio de férias

Com os objetivos de identificar potenciais talentos, 
desenvolver e ampliar a visão do estudante para além 
do seu escopo de formação escolar, a Fundação São 
Francisco Xavier (FSFX) iniciou, em 2019, a seleção 
de estudantes de diversos segmentos para participa-
rem do programa de Estágio de Férias 2020. Para o 
aluno, trata-se de um oportunidade de conhecer a di-
nâmica de uma grande Instituição, reconhecida pelo 
seu modelo de gestão e qualidade dos processos e 
serviços prestados aos clientes. A carga horária pode 

variar de quatro a seis horas diárias, de acordo com 
a unidade de destino. Os estágios são realizados no 
HMCC e o estagiário tem direito a benefícios, como: 
Vale-Transporte, Seguro Contra Acidentes Pessoais 
e Bolsa Auxílio. O processo seletivo ocorreu entre 
novembro e dezembro de 2019, e o programa foi rea-
lizado de 6 a 31 de janeiro. Foram absorvidos quatro 
estagiários para atuarem diretamente nas especiali-
dades de clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e 
obstetrícia e pediatria.

Especialidades Nº de Vagas Ofertadas 

Cirurgia Geral* 2

Clínica Médica 2

Medicina Intensiva 2

TOTAL 6

*Área básica cirúrgica

Implantação da Residência Médica 

Desde que assumiu o Hospital Municipal Carlos Chagas, 
a Fundação São Francisco Xavier, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Itabira, tem promovido uma 
série de avanços na unidade, com resultados positivos 
para a comunidade local e regional.  A implantação 
do Programa de Residência Médica, com abertura do 
processo seletivo em 2019, é mais uma conquista para a 
região. Inicialmente, são oferecidas seis vagas, direcio-
nadas aos profissionais de medicina interessados na 
especialização em três áreas.

A implantação do Programa de 
Residência Médica, com aber-
tura do processo seletivo em 
2019, é mais uma conquista 
para Itabira e região.

O programa é credenciado pela Comissão Nacional 
de Residência Médica do Ministério da Educação 
(CNRM/MEC) e realizado pela Associação de Apoio a 
Residência Médica de Minas Gerais (Aremg). As opor-
tunidades são nas áreas de Cirúrgica Básica, Clínica 
Médica e Medicina Intensiva. Os residentes selecio-
nados recebem uma bolsa mensal e cumprem carga 
horária semanal de 60 horas, conforme a legislação 
vigente. A conclusão no Programa ocorre no período 
de dois a três anos, de acordo com a especialidade. 

Os residentes selecionados 
recebem uma bolsa mensal 
e cumprem carga horária 
semanal de 60 horas, 
conforme a legislação vigente.
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Campanha de Natal 

As ações sociais estão entre as iniciativas forja-
das pela Fundação São Francisco Xavier em todas 
as suas unidades de negócios, aproximando as 
pessoas e contribuindo para uma realidade mais 
justa e fraterna. Entre os meses de novembro e 
dezembro, crianças e adolescentes que estiveram 
internados ou foram atendidos no HMCC puderam 
participar da Campanha de Natal, redigindo cartas 
de pedidos ao “Papai Noel”. As cartas foram distri-
buídas aos colaboradores da unidade hospitalar. Ao 
todo, 90 crianças participaram da ação social, que 
incluiu crianças da Casa Lar, de Itabira.

Ao todo, 90 crianças e 
adolescentes, entre internos 
e visitantes, participaram da 
ação social de Natal.

Dia das Mães:  
arrecadação de alimentos 

Em parceria com o Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) do muni-
cípio, o HMCC promoveu campanha de arrecada-
ção de cestas básicas e itens de alimentação não 
perecíveis. Os recursos angariados foram doados 
a famílias cujas rendas são oriundas apenas da 
figura feminina, como uma forma de homenagear 
as mães de dezenas de famílias que passam por 
necessidades.

A iniciativa arrecadou 800 kg 
de alimentos destinados a  
50 famílias.

Na campanha de Natal do HMCC, crianças e adolescentes internos ou visitantes da unidade escreveram cartas para o “Papai Noel”, repassadas aos 
colaboradores.

Ações sociais



|  Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier120

Um dia de beleza

Em comemoração ao Dia da Mulher (8 de março), 
em parceria com o Instituto Embeleze, o HMCC 
promoveu “Um dia de Beleza”, com corte de cabelo 
feminino, design de sobrancelha, esmaltação, ma-
quiagem e massagem, sem custo para as colabora-
doras. No total, 94 colaboradoras do turno diurno 
foram beneficiadas com os serviços estéticos.

Mãos que Salvam

Em alusão ao Dia Nacional do Surdo, celebrado 
em 26 de setembro, o Hospital Municipal Carlos 
Chagas promoveu, em suas dependências, o trei-
namento de primeiros socorros para a comunidade 
surda-muda do município e região. O treinamento, 
batizado por Projeto Voluntário “Mãos que Sal-
vam”, foi ministrado em linguagem de sinais e pode 
ser somado às demais ações realizadas pela FSFX, 
que conjugam ação social e promoção da vida.

Construindo parcerias

Visando promover a saúde e consolidar o vínculo 
com a comunidade, um desafio vivenciado pela 
FSFX em Itabira, já que por muitos anos o HMCC 
prestou serviços, em sua maior parte, para particu-
lares e convênios, a Instituição, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Educação, desenvolveu um 
plano de ação para levar, de forma efetiva à popu-
lação, informações pertinentes sobre prevenção e 

tratamento do diabetes, hipertensão, gravidez na 
adolescência e Doenças Sexualmente Transmissí-
veis (DST’s). A proposição destes temas se deu após 
análise sobre o perfil dos usuários do HMCC, no 
qual o percentual de pacientes diabéticos e/ou hi-
pertensos internados era elevado, chegando a 93% 
e 89%, respectivamente. Outro fato que chamou a 
atenção foram os 54 atendimentos a adolescentes 
gestantes na Maternidade, representando 3% da 
demanda assistida pelo setor. 

A estratégia de divulgação que alcançasse uma 
grande parcela da população, considerou perti-
nente a atuação efetiva nas escolas estaduais, 
cujas localizações, em áreas de grande densidade 
demográfica, e o perfil dos estudantes, com carac-
terísticas multiplicadoras, vinham ao encontro dos 
anseios da Instituição e do poder público. Assim, 
profissionais do HMCC realizaram palestras sobre 
os temas escolhidos nas escolas da rede pública 
estadual.

Após a conclusão da etapa experimental, realizada 
em 2019, com avaliação qualitativa dos resultados, 
a pretensão é desenvolver a iniciativa em outras 
oito escolas estaduais, totalizando 3.400 adoles-
centes alcançados, correspondendo a 36.8% do 
número total de adolescentes de Itabira, segundo 
o Censo/2016. Em relação ao tempo necessário 
para atender todas as escolas, estima-se em 24 
meses, pois é necessário excluir os períodos das 
avaliações e férias escolares, além das demandas 
do HMCC. 

“Construindo Parcerias” teve como objetivo fortalecer o vínculo do Hospital com a comunidade de Itabira e levar à popula-
ção informações relevantes sobre diabetes, hipertensão, DST’s e gravidez na adolescência.
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Indicadores Assistenciais 
Em mais um ano de atuação, o Hospital Municipal 
Carlos Chagas demonstra, em números, os resultados 
de uma parceria verdadeiramente comprometida, 
entre poder público e iniciativa privada, com entregas 
pautadas e qualificadas. É esta postura, que inicia-
-se no topo da gestão e percorre todo o efetivo, que 
garante a aplicação dos melhores métodos; a utiliza-
ção eficaz das tecnologias e consciente dos recursos; 
o atendimento humanizado e, consequentemente, a 
satisfação elevada do cliente.

Em 2019, o HMCC apresentou crescimento significa-
tivo na maior parte dos seus indicadores. O número 
de consultas realizadas chamou atenção pela ele-
vação em 40%. Credita-se o fato à implantação de 
novas especialidades médicas, como a Pediatria e a 
Urologia, com consultas ambulatoriais e realização 
de cirurgias, além das consultas oftalmológicas de 
retorno do mutirão de catarata, realizadas em parce-
ria com o município.

Dessa forma, assim como o número de consultas, as 
cirurgias eletivas e de urgência também foram impac-
tadas, crescendo exponencialmente. No total, houve 
41% de intervenções a mais do que no ano de 2018. 
Já os serviços de exames laboratoriais, diagnóstico 
por imagem e métodos gráficos, acumularam 21% 

de aumento. Esses números tiveram a interferência 
direta da realização do Outubro Rosa, iniciativa, em 
parceria com o município, dedicada à prevenção do 
câncer de mama, realizada nos meses de outubro 
a dezembro, com a marcação de mamografias feita 
diretamente no Hospital. Com esta forma de agenda-
mento diferenciado, no período, mais de 700 pacien-
tes realizaram o exame.

Outro indicador que deve ser celebrado relaciona-se à 
Maternidade do HMCC, que, em 2019, elevou os aten-
dimentos obstétricos em 16%. Conforme descrito 
nas páginas anteriores, o número de partos normais 
superou o de partos cesárias. Tal índice alinha-se às 
recomendações das melhores práticas em obstetrícia, 
preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS). A Mater-
nidade do HMCC ostenta, ainda, os menores índices 
de mortalidade neonatal previstos pelo MS, preen-
chendo 100% dos partogramas. Tal performance teve 
impacto direto no índice de mortalidade infantil do 
município que, em 2019, chegou ao seu menor núme-
ro: 6,2 óbitos para cada mil nascidos vivos.

Em internações, houve o aumento de 10,7%, em 
relação ao ano anterior, e a média de pacientes/dia 
permaneceu em reta ascendente, no triênio, chegan-
do a 21.586.

 Produtividade 2018 2019

Internações 4.685 5.247

Consultas 13.276 22.314

Cirurgias eletivas/urgência 808 1.378

Pequenas Cirurgias 1.236 1.063

Exames Laboratoriais /  
Diagnóstico / Métodos Gráficos 147.327 187.001

Atendimentos Obstétricos 2.796 3.351
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125 leitos (75 para SUS e 50 convênios)

536 colaboradores

172 médicos no corpo clínico

28 especialidades médicas

Maternidade/Centro Obstétrico 
 
Internação 
 
Centro Cirúrgico 
 
UTI’s Adulto, Pediátrica e Neonatal 
 
Serviços de diagnósticos  
 
Pronto Atendimento (atendimento 24h nas seguintes 
especialidades: clínica médica, pediatria, clínica cirúr-
gica, ortopedia, ginecologia e obstetrícia)

Somente uma gestão comprometida com a qualidade 
dos seus processos e entregas, e que acumula a ex-
periência de alcançar os patamares mais elevados no 
tocante à administração hospitalar, é capaz de estru-
turar, em tão pouco tempo, uma unidade à princípio 
desativada, de forma a torná-la certificada pela Institui-
ção Nacional de Acreditação (ONA) e ainda inaugurar 
um Centro de Alta Complexidade.

Em apenas dois anos sob o comando da Fundação São 
Francisco Xavier, o Hospital de Cubatão (HC) desponta 

Dois anos de gestão, 
novos patamares de 
excelência
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com serviços de assistência à saúde para a população da 
Baixada Santista. Em 2019, a FSFX manteve os investi-
mentos para qualificar e ampliar as atividades e serviços 
prestados pelo HC.

A FSFX, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Cubatão, inaugurou o Centro de Alta Complexidade 
capacitado para os tratamentos oncológicos, de hemo-
diálise e medicina hiperbárica.

Nesses dois anos, o HC registrou indicadores positivos, 
conforme descritos nas próximas páginas deste Relató-
rio, que reforçam a sua contribuição com uma assistên-
cia cada vez mais efetiva e segura, reflexo do empenho 
dos profissionais que compõem o corpo clínico, assis-
tencial e administrativo.

Investimentos para 
ampliar a assistência, 
com a máxima qualidade
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Alta Complexidade

Centro de Alta Complexidade é o nome do anexo ao 
Hospital de Cubatão, no qual tratamentos oncológicos, 
sessões de hemodiálise e de medicina hiperbárica 
serão realizados em breve. Os leitos disponíveis para a 
quimioterapia e hemodiálise serão individuais, garan-
tindo o conforto dos pacientes. A capacidade inicial de 
atendimento é de 700 sessões de quimioterapia e 1.800 
de hemodiálise. A realização desses serviços refletirá 
positivamente para uma população estimada em 1,85 
milhão de habitantes da Baixada Santista.

Para assegurar os  
atendimentos em alta 
complexidade, foram 
investidos mais de  
R$ 9 milhões.

Com 1.525 m², o Centro de Alta Complexidade foi 
incorporado em uma área onde funcionava um antigo 

teatro. O espaço foi totalmente reformado e integrado 
ao complexo hospitalar, aumentando o espaço físico e 
viabilizando a implantação dos novos serviços. 

Além de equipamentos de ponta, como as 20 máquinas 
para realização de hemodiálise, uma equipe altamente 
qualificada, formada por médico, enfermeiro, técnico 
de enfermagem, farmacêutico, psicólogo, nutricionista, 
fisioterapeuta e assistente social, responde pelo acom-
panhamento e tratamento dos pacientes.

O Centro de Oncologia possui sala de tratamento para 
10 leitos de quimioterapia e sala de tratamento de 
hemodiálise com 15 máquinas. Conta com equipe espe-
cializada (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
farmacêutico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e 
assistente social), qualificada e apta para o acompanha-
mento e tratamento dos pacientes.

A parceria com a Prefeitura de Cubatão garantiu, ainda, 
a aquisição de uma câmara hiperbárica, 15 bombas de 
infusão, oito monitores, cinco cardioversores, três carros 
de emergência e três aspiradores cirúrgicos.  

“O HC chega aos dois anos com planos ainda mais promissores. Consolidar-se 
como uma Instituição de excelência, crescendo em qualidade e satisfação, é parte 
dos compromissos da FSFX”.

Dra. Ana Rosa dos Santos, superintendente do Hospital de Cubatão

Evento de inauguração do Centro de Alta Complexidade do HC.
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“Antes, os moradores de Cubatão precisavam deslocar-se até Santos ou São Paulo 
para ter acesso a atendimentos oncológicos e de hemodiálise. Com a inauguração 
do Centro de Alta Complexidade, vamos conseguir atender a demanda de 
tratamentos oncológicos de cabeça, pescoço e urológico. O que representa um 
marco para a população”.

Ademário Oliveira, prefeito de Cubatão

“A Usiminas sempre busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades 
onde está presente. Levar atendimento de excelência a quem precisa é um dos 
objetivos da Fundação, e apoiamos projetos como esse, que ajudam a fazer a 
diferença na vida de quem precisa”.

César Bueno, diretor da Usiminas e presidente do Conselho da FSFX

Além dos benefícios para a saúde da região, a abertura do Centro 
de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão possibilitou a 
geração de cerca de 100 novos empregos, sendo 60 na execução 
da obra e 40 para a assistência da unidade.

As novas instalações irão acolher pacientes em tratamentos oncológicos, de hemodiálise e medicina hiperbárica.
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Acreditação ONA

Concomitante às obras e demais investimentos que 
culminaram na inauguração do Centro de Alta Com-
plexidade do HC, a gestão da qualidade, incorporada 
desde a retomada das atividades na unidade, imple-
mentou os processos necessários para a conquista 
da Acreditação Hospitalar em nível 1, atestada pelos 
auditores da Det Norske Veritas (DNV) junto à Insti-
tuição Nacional de Acreditação (ONA). As exigências 
do patamar primário contemplam o atendimento 
aos requisitos de segurança do paciente em todas as 
áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e 
assistenciais, o que demonstra, na prática, a qualida-
de da assistência prestada aos clientes.

A acreditação confirma que a Instituição cumpre os 
requisitos de segurança assistencial, baseando-se em 
procedimentos e protocolos cientificamente compro-
vados. A Acreditação nível 1 demonstra o compromisso 
institucional com a segurança e a qualidade, e serve 
de alicerce para a gestão integrada de processos, que 
permitirá ciclos de melhoria mais consistentes.

A Acreditação, em seu primeiro 
nível, demonstra o compromis-
so do HC com a segurança e a 
qualidade da assistência pres-
tada, e serve de base para a im-
plementação de processos, que 
trarão impactos efetivos para a 
unidade e seus públicos.

Nova superintendência 

Em meio aos consideráveis avanços já alcançados 
pela unidade hospitalar, em dois anos de gestão da 
FSFX, a alteração na superintendência do hospital de 
Cubatão apresenta mais uma iniciativa arrojada, com 
foco no fortalecimento da Instituição e com ganhos 
no desenvolvimento dos profissionais, fomentando 
gestores preparados para desafios futuros.

Com a mudança, as posições foram invertidas. A 
superintendência do HC passou a ser de responsa-
bilidade da médica Ana Rosa dos Santos, e o médico 
Abner Moreira de Araújo Júnior, agora ocupa o cargo 

de superintendente do Hospital Municipal Carlos 
Chagas, em Itabira. A inversão alinha-se às premissas 
do projeto Job Rotation, que prevê um aprimoramen-
to na visão dos colaboradores, acerca das atividades 
realizadas pela Instituição. Na prática, isso significa 
a preparação dos colaboradores para atuarem nas 
diversas unidades da Fundação.

A superintendente do HC graduou-se em medici-
na, em 1992, pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), e possui especialização em Gestão 
da Saúde. Antes de estar à frente do Hospital de 
Cubatão, Ana Rosa atuou como gerente do Pronto-
-Socorro do Hospital Márcio Cunha. 

“Encaro esse desafio como um reconhecimento do meu trabalho, e espero 
construir uma boa história em São Paulo. Sabemos que cada região é diferente e, 
sem dúvida, realizarei um trabalho de proximidade e parceria junto à equipe do 
HC e aos pacientes, focada em uma gestão transparente e eficaz”.

Dra. Ana Rosa dos Santos, superintendente do HC

Destaques
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Convênio Unimed

Em consonância com as diretrizes de promoção da 
saúde com a máxima qualidade, ampliando o aten-
dimento ao público da Baixada Santista de forma 
responsável, e ainda criando oportunidades para 
contribuir com a sustentabilidade do negócio, em 
2019, o Hospital de Cubatão firmou parceria com 
a Unimed Santos, colocando à disposição dos seus 
beneficiários a infraestrutura da unidade hospi-
talar, no tocante aos atendimentos de urgência e 
emergência. Sendo assim, usuários do plano de 
saúde da cooperativa de médicos poderão recorrer 
aos serviços do pronto atendimento e internações 
de urgência. A formalização da parceria reuniu ges-
tores da Fundação São Francisco Xavier e diretoria 
da Unimed Santos, e representa um importante 
passo na ampliação da assistência prestada.

Primeira captação de coração

Em 2019, o HC realizou a primeira captação de 
coração, procedimento de alta complexidade, que 
exigiu da equipe uma atuação precisa e ágil, atuan-
do conforme procedimento oficial para assegurar 
um órgão apto para transplante. Embora essa 
tenha sido a primeira retirada de um coração para 
doação, foi a nona captação realizada no Hospital 
de Cubatão. A unidade, que atende a clientes da 
Usisaúde, convênios e do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mantém à disposição de suas equipes todos 

os requisitos necessários para cumprir o protocolo 
do diagnóstico de morte encefálica. Além disso, a 
equipe médica e multidisciplinar realiza o processo 
de acolhimento familiar e humanização no proces-
so de captação de órgãos. O HC também realiza 
ações de conscientização sobre a importância da 
doação de órgãos para salvar vidas.

Desde a reabertura do Hospital de 
Cubatão, foram 10 captações, to-
talizando a doação de 34 órgãos.

Zerando a fila para o cateterismo

Um plano de trabalho, aprovado junto à Secreta-
ria Municipal de Saúde, possibilitou equacionar a 
demanda reprimida de procedimentos cirúrgicos de 
angioplastia e cateterismo no município de Cubatão, 
com um investimento de R$ 200 mil, através de emen-
da parlamentar municipal. Na prática, 48 pessoas 
foram beneficiadas com a realização dos procedi-
mentos com finalidade Diagnóstica em Cardiologia e 
procedimentos Cirúrgicos de Cardiologia Intervencio-
nista, de responsabilidade do Governo do Estado, que 
não são realizados no Hospital de Cubatão, devido à 
habilitação atual da unidade não contemplar serviços 
de alta complexidade. A primeira etapa foi realizada 
com a triagem dos pacientes na fila de espera pelos 
procedimentos, e as avaliações cirúrgicas foram 
iniciadas logo em seguida.

“Sem doação, não há transplantes. Mais de 32 mil pessoas aguardam na lista de 
espera por um órgão em todo o Brasil. O engajamento das pessoas é fundamental, 
muitas vidas podem ser salvas com um gesto de captação”.

Dr. Philippe Sacab, médico do HC
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Testes para detecção de hepatites B e C

As implementações que objetivam ampliar a qua-
lidade e a segurança dos pacientes, são contínuas 
nas unidades da FSFX. A partir de 2019, o Hospital 
de Cubatão passou a realizar, em todas as gestan-
tes internadas, os testes rápidos para detecção de 
hepatites B e C, somando-os aos testes rápidos que 
já eram realizados para detecção de sífilis e HIV.

Curso gratuito para gestantes 

No intuito de contribuir com a comunidade e dis-
seminar informações de saúde, o HC promove um 
curso de orientações para as gestantes, em parce-
ria com o município. O evento é gratuito e dispõe 
de 40 vagas por mês. Oferece palestras e rodas de 
bate-papo, com foco em orientações, esclareci-
mentos de dúvidas sobre o parto, a amamentação 
e os principais cuidados com o recém-nascido nos 
primeiros dias.

Semana da Amamentação

Para reforçar a importância do aleitamento mater-
no, o Hospital de Cubatão realiza, todos os anos, a 
Semana da Amamentação. Em 2019, o tema abor-
dado, “Empoderar mães e pais, favorecer a ama-

mentação”, pretendeu enfatizar a importância do 
envolvimento dos familiares, não apenas da mãe, 
para promover o aleitamento materno exclusivo, 
nos primeiros seis meses de vida, e de forma com-
plementar, até os dois anos de idade. Houve uma 
série de palestras, com temas relacionados. Os 
principais objetivos da Semana da Amamentação 
são: informar sobre o modo como a amamentação 
está ligada a uma boa nutrição, os benefícios do 
aleitamento materno, motivar ações para promover 
a amamentação exclusiva nos primeiros meses de 
vida, além de promover o envolvimento dos demais 
familiares no processo de amamentação. 

Maternidade HC: implementações 
de segurança e qualidade, para a 
gestante e o bebê

Dados de Partos

628  

517  

Partos Normais 
Partos Cesárias

1.138 testes: do Coraçãozinho, 
do Pezinho, do Olhinho e da 
Linguinha

1.138 Vacinas  BCG  

Atendimentos Obstétricos 

0 3.000 6.000

5.867  
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Amigo da Criança

Desde que assumiu a gestão do Hospital de Cubatão, 
a Fundação São Francisco Xavier realiza a capacita-
ção das equipes, com o objetivo de mobilizar e atua-
lizar os colaboradores sobre as condutas e rotinas 
responsáveis pelo sucesso do atendimento aos seus 
pacientes, entre eles, gestantes e recém-nascidos 
na unidade. E, como retorno dessa atuação, o HC foi 
recertificado como “Hospital Amigo da Criança”. A re-
validação, atestada por auditores Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, tem duração de três anos.

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC – foi 
idealizada, em 1990, pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) e pelo UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância), para promover, proteger e 
apoiar o aleitamento materno. Trata-se de um selo 
de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde 
aos hospitais que cumprem os 10 passos para o 
sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo 
UNICEF e pela OMS. Para ser “amigo da criança”, 
o Hospital deve também atender outros critérios, 
como o cuidado respeitoso e humanizado à mulher 
durante o pré-parto, parto e pós-parto, garantir 
livre acesso à mãe e ao pai e a permanência deles 
junto ao recém-nascido internado, durante 24 
horas, e cumprir a Norma Brasileira de Comercia-
lização de Alimentos para Lactentes e Crianças na 
Primeira Infância (NBCAL). 

“O Hospital de Cubatão está apto a manter o certificado de Hospital Amigo da 
Criança por mais três anos. Cumpre todos os passos e normas, que contribuem para o 
melhor vínculo do binômio mãe e bebê. Parabenizo a todos pela dedicação e por essa 
conquista. É um título de extrema importância para o HC, pois o torna referência no 
atendimento materno-infantil para toda a região da Baixada Santista”.

Lygia Mendes dos Santos Border, auditora da IHAC
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Centro Cirúrgico: evolução contínua

Desde que assumiu a gestão do Hospital de Cubatão, 
a Fundação São Francisco Xavier segue implemen-
tando ações efetivas que visam a ampliação da produ-
tividade do seu Centro Cirúrgico, com foco irrefutável 
na segurança e na qualidade da assistência prestada. 
Ao todo, a unidade mantém cinco salas cirúrgicas, 
equipadas para atendimentos de cirurgias gerais, 
cirurgias ortopédicas e procedimentos de média 
complexidade.

O Centro Cirúrgico do Hospital de Cubatão segue os 
objetivos propostos no Programa Cirurgia Segura 
da Organização Mundial de Saúde, com a implan-
tação do check list para procedimentos cirúrgicos 
e de hemotransfusão, visando garantir o preparo 

para grandes perdas sanguíneas. Além disso, segue 
rigorosos protocolos de reações alérgicas e reações 
adversas a drogas, entre outros, bem como a lista de 
verificação para abordagem do paciente cirúrgico e a 
revisão de rotinas.

Em 2019, foram realizadas 
1.867 cirurgias no Centro 
Cirúrgico do HC, um aumento 
de 28%, em relação ao ano 
anterior.



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 131

Serviços Diagnósticos 

Unidade de Tratamento Intensivo

O Centro de Diagnósticos do Hospital de Cubatão 
oferece segurança e precisão nos diagnósticos, e 
mantém moderna infraestrutura e profissionais 
capacitados para atender os clientes com qualidade. 
O HC presta serviços de imagem eletivos para os 
pacientes encaminhados pela regulação municipal, 
ou seja, o agendamento é feito nas unidades 
básicas de saúde. Com essa alteração, o paciente 
realiza o agendamento dos exames de endoscopia 
e ultrassonografia direto no Hospital de Cubatão, 
diretamente no setor de diagnósticos.

Novo fluxo de agendamento

Centrada na qualidade do atendimento, a FSFX, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Cubatão, alterou o fluxo de agendamentos de exames 
de ultrassonografia e endoscopia de pacientes do 
SUS, absorvendo esse trabalho. A mudança reduz 
o absenteísmo e melhora a gestão do processo, 
com impacto direto para os pacientes, que ganham 
tanto na agilidade de realização do exame quanto 
na entrega do resultado. Dependendo do tipo de 
ultrassonografia, da disponibilidade médica e do 
preparo necessário, o cliente pode realizar o exame 
no ato de agendamento.

A Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital de 
Cubatão segue os preceitos de máxima qualidade 
e segurança, aplicados, com êxito, nas demais 
unidades de assistência à saúde da Fundação São 
Francisco Xavier. A implementação tecnológica, a 
qualificação contínua da equipe e a aplicação rígida 
dos protocolos de atuação em unidades do segmento 
vêm garantindo a evolução do desempenho do setor, 
tendo como reflexo o reconhecimento. 

Certificado UTI

Em 2019, o Hospital de Cubatão recebeu também o 
certificado “Gestão de Indicadores de Qualidade e 
Desempenho” , da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB). O certificado reforça que a UTI 

gerencia os indicadores de qualidade e desempenho 
em consonância com a ANVISA, e contribui para a 
melhoria da qualidade da medicina intensiva e segu-
rança dos pacientes no Brasil.
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Ações de Prevenção e Saúde
Doação de Sangue

Como forma de conscientizar a população sobre 
a importância da doação de sangue, o Hospital de 
Cubatão mantém iniciativas e participa de eventos 
voltados para a captação de doadores. Em alusão 
ao Dia do Voluntariado (Dia V), um grupo de volun-
tários da Usina de Cubatão se mobilizou e doou 
sangue para o Banco do Hospital de Cubatão. A 
ação contou com mais de 20 pessoas, contribuindo 
com a oportunidade de salvar outras vidas. 

Maio Amarelo

Para tratar da conscientização para a redução dos 
acidentes de trânsito, a FSFX aderiu à campanha 
Maio Amarelo. Os colaboradores do Hospital de 
Cubatão participaram da palestra “Direção Preven-
tiva”, ministrada por André Campos, da Segurança 
Empresarial da Usiminas. 

Julho Amarelo

Hospital de Cubatão reforçou a campanha Julho 
Amarelo, que faz referência a 28 de julho, data 
escolhida pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para celebrar o Dia Mundial de Luta contra 
as Hepatites Virais.  O mês é destinado a chamar 
atenção e conscientizar sobre os riscos, alertar so-
bre as formas de prevenção, estimular as pessoas 
a se vacinarem contra as hepatites e a buscarem o 
diagnóstico precoce. Como parte da programação, 
a equipe do Rotary Club de Cubatão – Jardim Cas-
queiro esteve no Hospital de Cubatão, reforçando 
sobre a importância e as formas de prevenção con-
tra as hepatites virais, além de disponibilizar testes 
rápidos gratuitos para diagnóstico da doença.

Outubro Rosa

Com o objetivo de conscientizar as mulheres, seus 
companheiros, amigos e familiares, a respeito da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama, a Fundação São Francisco Xavier aderiu, 
mais uma vez, ao Outubro Rosa, campanha mun-

dial, na qual a doença é o grande alvo da preven-
ção. No HC, durante todo o mês, as pacientes pude-
ram agendar e realizar exames de mamografia na 
unidade, por meio do SUS, graças à parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão.

Novembro Azul

O Novembro Azul também foi tema de campanha 
do Hospital de Cubatão. No mês dedicado às ações 
relacionadas à saúde do homem, os profissionais 
da FSFX chamaram a atenção da população para a 
importância da prevenção, do diagnóstico precoce 
e do tratamento do câncer de próstata. O objetivo 
da ação foi mobilizar homens, com idades a partir 
dos 50 anos, a vencer o preconceito e procurar 
um médico urologista para uma avaliação. O HC 
recebeu homens acima de 45 anos de idade, com 
pedidos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), 
das unidades de saúde e Pronto-Socorro Central 
do município, para a realização de exames de PSA, 
sem necessidade de passar pela regulação do 
município. O exame foi viabilizado por meio de uma 
parceria entre o HC e a Prefeitura Municipal de 
Cubatão, gratuito pelo SUS.

2ª Corrida e Caminhada Juntos pela Vida

A Fundação São Francisco Xavier, por meio das 
suas unidades, apoia constantemente ações de 
conscientização e promoção da saúde, firmando 
parcerias com entidades públicas e permanecendo 
próxima e atuante nas comunidades às quais se 
insere. Pela segunda vez, o Hospital de Cubatão e 
a Usisaúde estiveram presentes na 2ª Corrida e Ca-
minhada Juntos pela Vida, realizada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde. Com foco na promoção da 
conscientização e prevenção do câncer de mama e 
de próstata, e no estímulo à prática esportiva, a ini-
ciativa ofereceu serviços gratuitos, apresentações 
culturais e atividades físicas. Ações, como medição 
de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, 
IMC e orientações nutricionais, foram ofertadas 
pela equipe do HC. Os participantes da corrida 
percorreram 5 km de extensão.
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Em julho, o clima de “São João” tomou conta do Hos-
pital de Cubatão. Com o apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura, uma feira de artesanatos e comidas típicas 
foi montada no HC, e houve ainda um show de san-
foneiro, que encantou os colaboradores, pacientes, 
visitantes e acompanhantes!

Em comemoração ao Dia das Crianças, com apoio do 
Projeto LECC, houve uma tarde especial e cheia de 
brincadeiras, contação de histórias e músicas, nas 
dependências do HC.

A Cia. de Dança de Cubatão, também com apoio do 
Projeto LECC, promoveu uma apresentação em alusão 
ao Outubro Rosa, animando os pacientes, acompa-
nhantes e colaboradores do HC.

Para o Novembro Azul, o Grupo Rinascita levou ao pú-
blico melodias medievais e renascentistas, mantendo 
viva a valorização cultural.

A programação especial para o Natal contou com a 
apresentação do Coral Zanzalá, com a equipe da Pas-
toral da Saúde, que fez a entrega de presentes para os 
pacientes internados, além da oficina dos “Doutores 
da Alegria”, com os voluntários da Igreja Bola de Neve 
e a apresentação de Natal do Coral da Igreja Brasil 
para Cristo.

Durante o ano, destaca-se a presença dos persona-
gens do Festival Geek, que, com o apoio do Instituto 
Cultural Usiminas, estiveram no HC levando alegria e 
animação nas unidades de internação

O barbeiro de Cubatão, Sidney Rafael de Souza, 
proporcionou aos pacientes internados um momento 
diferenciado com cortes de cabelo e barba.

Em comemoração aos dois anos do Hospital de Cubatão, 
uma belíssima apresentação da Orquestra Sinfônica de 
Cubatão encantou os presentes na Unidade. O projeto 
Camerata, formado por crianças e jovens com até 15 
anos, se apresentou na recepção do Hospital de Cuba-
tão. Em seguida, uma missa festiva foi celebrada na Ca-
pela da Unidade, abençoando os dois anos de atividades 
do HC.

Iniciativas de humanização 
Durante o ano de 2019, ações de humanização foram preparadas para os pacientes, acompanhantes e visi-
tantes do Hospital de Cubatão. 

Cia. de Dança de Cubatão em evento alusivo ao Outubro Rosa.

Em comemoração ao aniversário do HC, a Orquestra Sinfôni-
ca de Cubatão encantou pacientes  e visitantes.

Jovens do Projeto Camerata se apresentaram na recepção do HC.
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Qualificação
Residência Médica 

O Programa de Residência Médica do Hospital de 
Cubatão é credenciado pela Comissão Nacional 
de Residência Médica do Ministério da Educação 
(CNRM/MEC) e viabilizado pelo Sistema Único de 
Saúde do Estado de São Paulo, através da Coor-
denadoria de Recursos Humanos da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo – CRH/SES-SP 
e Fundação Carlos Chagas. Em 2019, o programa 
ofertou nove vagas em cinco especialidades, cujas 
especializações têm duração de dois a três anos. 
Os médicos selecionados irão atuar nas dependên-
cias da unidade, nos próximos anos. 

Liga de Clínica Médica

Em 2019, o Hospital de Cubatão recebeu os acadê-
micos da Faculdade de Medicina de Cubatão. Um 
grupo formou a Liga de Clínica Médica e esteve 
presente na unidade hospitalar, sendo acompanha-
dos pelos médicos, vivenciado a realidade hospita-
lar, com troca de experiências. O objetivo da Liga 
é contribuir com os acadêmicos no exercício da 
profissão, com excelência e dedicação para cuidar 
e salvar vidas.

Estágio de férias

Sempre em busca de identificar potenciais talentos 
e contribuir para o desenvolvimento dos futuros pro-
fissionais em situações reais de trabalho, a Fundação 
São Francisco Xavier abre as portas para estudantes 
de diversos segmentos, durante o programa de Es-
tágio de Férias 2020. Trata-se de uma oportunidade 
para os participantes vivenciarem a dinâmica de uma 
grande Instituição, reconhecida pelo seu modelo de 
gestão e qualidade dos processos e serviços pres-
tados aos clientes. A carga horária varia de quatro 
a seis horas diárias, de acordo com a unidade de 
destino, e o estagiário tem direito a benefícios, como: 
Vale-Transporte, Seguro Contra Acidentes Pessoais e 
Bolsa Auxílio. Para participar, é necessário que o alu-
no esteja matriculado em uma instituição de ensino 
conveniada à FSFX. 

Os estágios, com duração de um mês,  
foram ofertados nas áreas: 

Clínica Médica (a partir do 8º período); 
Cirurgia Geral (a partir do 8º período); 
Ginecologia e Obstetrícia (a partir do 8º período); 
Pediatria (a partir do 8º período); 
Ortopedia e Traumatologia (a partir do 8º período).)

Capacitação de Supervisores

Proporcionar aos supervisores a aquisição de 
conhecimento, competências de gestão e lideran-
ça, de forma a reconfigurarem o seu trabalho, e 
desenvolvê-los para que atuem enquanto líderes 
responsáveis pelos resultados dos seus processos. 
Em resumo, estes foram os objetivos da capacita-
ção dos supervisores da FSFX na Baixada Santista, 
com duração de nove meses e a participação de 
27 líderes das unidades. O programa, realizado em 
seis módulos, foi desenvolvido com base nos pila-
res da alta performance de Pessoas, Estratégias, 
Métodos e Resultados, entendendo a importância 
desses profissionais para a implementação de uma 
cultura de máximo desempenho.

Especialidades Nº de vagas ofertadas 

Pré-requisito em Cirurgia Área Básica 2

Clínica Médica 2

Ginecologia e Obstetrícia 2

Ortopedia e Traumatologia 1

Pediatria 2

TOTAL 9
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1ª SIPAT 

A conscientização dos colaboradores e a prevenção 
de doenças ocupacionais e acidentes no trabalho 
são preponderantes para a Fundação São Francisco 
Xavier, em todas as suas unidades de negócios. A 
primeira Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (SIPAT) foi realizada no mês de 
agosto, no HC, por meio da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), e segue a diretriz 
da Instituição, para garantir comportamentos sau-

dáveis e práticas positivas a seus colaboradores. 
As informações e conteúdos trabalhados buscaram 
contribuir na rotina dos setores e repassar apren-
dizados para um dia a dia mais seguro, desde o uso 
de equipamentos e os cuidados necessários no 
descarte de material perfurocortante, até a adoção 
de uma postura adequada na execução do traba-
lho.  A programação seguiu a diretriz da Instituição 
de agregar aprendizado, promover integração e 
incentivar bons hábitos.

Reunião da Equipe de Brigadistas

Como parte das ações de gestão de riscos do 
Hospital, a Fundação São Francisco Xavier reali-
zou a reunião ordinária da Equipe de Brigadistas 
do HC. Os encontros acontecem mensalmente, 
com o objetivo de reforçar as funções de cada 
membro da brigada, dentro do plano de resposta 
de emergência do HC, avaliar as condições de 
uso de equipamentos de prevenção e combate a 
incêndio, além da aplicação de exercícios simula-
dos e de técnicas e táticas de combate a incêndio. 
O Hospital de Cubatão possui o certificado AVCB 
(que valida as medidas de prevenção e combate a 
incêndio) e realiza, constantemente, os treinamen-
tos exigidos pelo Corpo de Bombeiros, de forma a 
manter a equipe de brigadistas capacitada e avaliar 
constantemente os equipamentos de segurança. 
Atualmente, o HC conta com aproximadamente 
190 brigadistas. 

Simulado de Incêndio e Evacuação

Preparar continuamente o seu contingente, para 
obter as melhores respostas, mesmo em cenários 
adversos, é prática de uma gestão comprometida 
com a vida. Em 2019, os colaboradores do Hospital 
de Cubatão participaram de simulados de incên-

dio e evacuação, enfrentando hipoteticamente 
situações, como princípio de incêndio, remoção de 
pacientes e acompanhantes e abandono de área. A 
iniciativa é parte das ações do Plano de Resposta a 
Emergência (PRE) do HC. O exercício simulado bus-
ca avaliar e preparar todos os colaboradores para 
respostas a possíveis emergências.  Antes do início 
do exercício simulado, pacientes e acompanhantes 
foram comunicados sobre a simulação. As ativi-
dades assistenciais foram mantidas normalmente 
durante o exercício.

“Buscamos compartilhar e exigir dos nossos colaboradores condutas assertivas, 
para manter o ambiente de trabalho seguro e saudável. Além da preocupação com o 
uso correto de equipamentos de proteção, seja individuais ou coletivos, também nos 
atentamos com a saúde mental, corporal e fora do ambiente de trabalho”.

Ana Rosa dos Santos, superintendente do Hospital de Cubatão

Segurança em Foco
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Em apenas dois anos à frente do Hospital de 
Cubatão, a Fundação São Francisco Xavier já pode 
observar, mesmo que de forma gradual, os avanços 
da unidade hospitalar da Baixada Santista, refleti-
dos em seus indicadores assistenciais. 

Entre os resultados apresentados, o aumento na 
taxa de ocupação, acrescido em cerca de 10%, em 
relação ao ano anterior, e os saltos quantitativos na 

realização de exames de imagem, internações e pa-
ciente/dia, demonstram o crescimento da unidade. 

A queda sutil na média de permanência, um desa-
fio contínuo para os hospitais, ratifica os esforços 
que a Instituição mantém para prover resolutivida-
de e, ao mesmo tempo, garantir rotatividade dos 
pacientes.

2018 2019

Internações 4.645 5.650

Pacientes / dia 26.403 30.967

Partos 1.115 1.145

Exames Laboratoriais 359.684 274.498

Diagnóstico por imagem /  
Métodos Gráficos 66.763 102.053

Cirurgias 1.339 1.867

Atendimentos Pronto Atendimento 12.781

Consultas ambulatorias 10.790

Indicadores Assistenciais

57,9%
68,06%
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Ações humanizadas no Natal fazem parte das iniciativas da FSFX.
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Mais de 166 mil vidas

Presente em 4 estados

Mais de 3 mil credenciados

225 hospitais parceiros

Maior operadora do Vale do Aço – MG

Entre as 4 maiores de Minas Gerais

Entre as 4 melhores do país, segundo ANS

Nota máxima no IDSS

Maior operadora filantrópica do país

Planos empresariais: 12.202 novas vidas

Crescimento de 18,49% em número de vidas

Transporte aeromédico: 42.275 vidas

A Fundação São Francisco Xavier orgulha-se de che-
gar aos 50 anos de atuação, com reais motivos para 
celebrar. A performance avançada da sua operadora 
de planos de saúde, a Usisaúde, é, sem dúvida, uma 
das razões pelas quais a Instituição mantém a con-
vicção da assertividade de suas estratégias, executa-
das ao longo dos anos. Afinal, em quase 30 anos de 
implementação, a Usisaúde 

Grandiosa 
em estrutura, 
abrangência e vidas 
assistidas
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avançou consideravelmente em assistência à saú-
de, estrutura, abrangência e número de beneficiá-
rios, tornando-se uma das melhores operadoras de 
planos de saúde suplementar do país, a maior em 
modalidade filantrópica, acumulando uma carteira 
que a torna líder em todo o Vale do Aço e a quarta 
de Minas Gerais, com índices de satisfação entre 
os mais elevados do segmento.

À disposição dos usuários - 166 mil beneficiários 
distribuídos nos estados de Minas Gerais, São 

Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, -  a Usi-
saúde mantém uma estrutura médico-hospitalar e 
odontológica de alto padrão, rede credenciada am-
pla e qualificada, transporte aeromédico, serviços 
em saúde ocupacional, e uma atuação preventiva, 
a partir do Programa de Atenção Primária Usifa-
mília e de outros projetos de promoção da saúde, 
poucas vezes vistas em âmbito privado.

Crescimento que promove 
saúde e sustentabilidade
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2016

Nível 1

Nível 1

Próxima 
avaliação

2019 2022

Uma atuação que, pela inegável eficiência, já a 
torna grandiosa, e mesmo assim permanece em as-
censão. Após receber e manter a certificação Nível 
1 da Resolução Normativa 277, da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), nível máximo al-
cançado por uma operadora, em 2019, a Usisaúde 
recebeu nota máxima no Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS), referente a 2018, prin-
cipal avaliação das operadoras de planos de saúde 
feita pela ANS. A nota 1 colocou a Usisaúde entre 
as quatro melhores operadoras de grande porte do 
Brasil, com o melhor patamar de classificação. 

A nota máxima obtida no IDSS 
colocou a Usisaúde entre as 
quatro melhores operadoras de 
grande porte do país.

A conquista reflete a atuação 
responsável da Usisaúde, que 
mantém uma regulamentação 
pautada na proteção ao 
usuário e na qualidade dos 
serviços ofertados.

A acreditação pode ser conferida 
em 3 níveis:

Nível 1 
Operadoras de planos de saúde avaliadas entre 
90 (noventa) e 100 (cem) pontos;

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

Nível 3 
Operadoras de planos de saúde avaliadas entre 
70 (setenta) e 79 (setenta e nove) pontos.

1ª Operadora filantrópica certificada com o Nível 1
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Internações

O IDSS faz parte do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar da ANS e visa avaliar e aprimorar o desem-
penho das operadoras de planos de saúde em quatro dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde, Garantia de 
Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de Processos de Regulação. A nota do Programa de Qualificação 
é apurada por meio do cálculo da média ponderada dos Índices de Desempenho das operadoras. Das 1.019 ope-
radoras ativas em 2017 (ano base da avaliação), 858 atenderam aos requisitos para a divulgação dos resultados. 
O principal objetivo do programa é demonstrar como o mercado está se comportando com relação às questões 
assistenciais, sendo um importante parâmetro de avaliação para os beneficiários de planos de saúde.

Mais avanços

A nota máxima obtida no IDSS reflete a atuação incansável da Usisaúde em adotar uma regulamentação 
pautada na proteção ao usuário e na qualidade dos serviços ofertados, com uma relação custo/benefício 
atrativa para o cliente, mesmo frente às adversidades impostas continuamente pelo mercado. A efetividade 
das ações desenvolvidas tem garantido condições propícias à operadora, que segue fortalecendo o vínculo 
com os clientes, a marca, e avançando em números.

Em 2019, a operadora teve um crescimento de 18,49%, em número de vidas, chegando a um total de 166 
mil vidas. No Vale do Aço, a Usisaúde cresceu 12%. Na Baixada Santista, iniciando a sua atuação comercial, 
foi registrado um crescimento de 3.645 novas vidas.  O Usifamília ganhou novas unidades nos municípios 
mineiros de Itabira e João Monlevade.

IDSS

Qualidade 
em Atenção  

à Saúde

Garantia  
de Acesso

Sustentabilidade  
no Mercado

Gestão de Processos  
de Regulação 

Balanço

Em 2019, as internações alcançaram o número de 
22.051, um crescimento de 11%, em relação ao 
ano anterior. O aumento no número de internação 
justifica-se pela ampliação da carteira de clientes.

Houve aumento também nos números de consul-
tas, que chegaram a 699.536, um total de 56.789 
mil consultas a mais, em relação a 2018. Credita-se 
esta ampliação ao trabalho desenvolvido junto aos 
clientes do Usifamília, acompanhados de perto pela 
equipe multidisciplinar da Usisaúde. A migração dos 
planos dos colaboradores da FSFX para o Usifamília 
impactou diretamente na procura por atendimentos 
em consultórios, seguindo a premissa do modelo de 
Atenção Primária aos seus pacientes.
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Gestão da Sinistralidade

A gestão da sinistralidade - indicador responsável 
pela mensuração da utilização do plano pelo cliente 
versus recursos do plano de saúde – permanece, 
para todas as instituições de saúde, desafiadora. Va-
riáveis, como o custo médico-hospitalar per capita, 
os reajustes dos insumos e de renda do trabalhador, 
a incorporação tecnológica, as alterações farmaco-
lógicas, o aumento da utilização do plano, a ex-
pansão dos preços unitários, entre outras, incidem 
diretamente sobre a equação da sinistralidade, 

tornando-a, invariavelmente, complexa. O resultado 
anual dessa dinâmica é repassado pelas operadoras 
aos seus usuários, a partir da taxa de sinistralidade 
de cada produto. 

Em 2019, a sinistralidade dos 
planos segurados ficou em 
79,92%.

Avaliação das solicitações, com análises e parece-
res técnicos de cirurgias, exames, procedimentos e 
Dispositivos Médicos Implantáveis (DMI).

Auditoria mensal das equipes de atendimento 
domiciliar, verificando a qualidade assistencial e o 
cumprimento do plano de cuidado individualizado, 
de acordo com as necessidades do paciente, com 
um custo-benefício adequado.

Supervisão direta e integração das equipes de re-
gulação e promoção da saúde, por meio de audito-
ria concorrente e discussão semanal dos casos de 
internação; supervisão dos processos de desospita-
lização junto às equipes dos hospitais, familiares e 
do Serviço de Atenção Domiciliar.

Identificação de pacientes elegíveis para os progra-
mas de promoção da saúde e direcionamento de 
pacientes para o Usifamília.

Negociação de DMI: criação de pacotes, tabelas de 
remuneração, compra direta com fornecedores ou 
direcionamento dos casos para a rede parceira. Foi 
viabilizada uma economia nas negociações de DMI, 
em relação aos orçamentos inicialmente encami-
nhados para a Gerência de Regulação.

Gerenciamento dos casos oncológicos e identifi-
cação de pacientes paliativos, por meio do forne-
cimento de quimioterapia oral, com um projeto 
em andamento para a monitorização do uso da 
medicação, efeitos adversos, rede assistencial de 
referência e vinculação dos pacientes à FSFX.

Promoção de workshop com as equipes Usifamília 
para revisão dos protocolos de atendimento.

Incorporação de novos serviços ao mix ofertado nas 
unidades do Usifamília. Incremento no número de 
atendimentos.

Promoção da ocupação integral nas agendas das 
unidades do Usifamília.

Revisão de protocolo assistencial para adequação 
da realidade demográfica e epidemiológica da 
carteira.

Criação de produto de baixo custo com precifica-
ção, condições e rede específica.

Implantação de equipe própria de auditoria retros-
pectiva e concorrente, em Belo Horizonte (mar-
ço/2019) e São Paulo (outubro/2019).

Ações implementadas em 2019 para garantir 
sustentabilidade ao negócio:



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 143

Rede Credenciada

A Usisaúde dispõe de uma ampla rede de credencia-
dos, atuante nas regiões sudeste, nordeste e sul do 
país. Em 2019, o número de médicos da rede chegou 
a 2.345, com o acréscimo de 261 novos profissionais. 
No total, são quase três mil prestadores de serviços, 
distribuídos por sete estados. Minas Gerais e São Paulo 
centralizam aproximadamente 88% da rede, fato que 
se justifica devido à elevada concentração de benefi-
ciários nessas regiões. 

Credenciado - Pessoa física ou jurídica com contrato 
ativo com a operadora, representado pelas matrizes.

Prestador - Todos os postos de atendimento disponí-
veis aos beneficiários (matrizes + filiais).

O ano de 2019 foi marcado por um esforço acentuado 
para modelar uma rede de prestadores de serviços 
mais enxuta e eficiente, do ponto de vista da quantida-
de e distribuição geográfica dos credenciados. Dessa 
forma, foi realizada uma revisão da rede, priorizando 
a identificação de possíveis lacunas na suficiência de 
rede. Nesse processo, optou-se pela prospecção de 
prestadores em áreas de interesse estratégico da ope-
radora e onde foram identificadas falhas na rede. Além 
disso, ocorreu o descredenciamento daqueles que 

não apresentavam produção há mais de 12 meses, em 
paralelo à avaliação da suficiência de rede e estratégia 
da Usisaúde.

Composição da Rede Credenciada

A rede credenciada é classificada de acordo com o tipo 
de serviço prestado pelos parceiros, que são agrupa-
dos: Hospitais, Clínicas, Consultórios e SADT. No grupo 
Clínicas, incluem-se os bancos de sangue, coopera-
tivas, serviços de remoção e clínicas. Por sua vez, no 
SADT incluem-se laboratórios e serviços de diagnósti-
cos por imagem.

Clínicas
Consultórios
SADT
Hospitais

2.345

94

242

857

1.052

Distribuição Geográfica

A rede credenciada da Usisaúde está 
distribuída em sete estados brasileiros, 
focada nas regiões onde a operadora 
possui maior número de beneficiários. 
A Usisaúde está presente em Minas 
Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janerio, Bahia e 
Pernambuco, como pode ser conferido 
no mapa.

O gráfico ao lado demonstra a quanti-
dade de credenciados por unidades da 
federação:
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Embora nem todas as metas tenham sido alcan-
çadas, 2019 foi um ano de mudanças positivas 
na forma como a equipe fez o acompanhamento 
e análise do resultados. Foram implementados 
painéis, com atualização corrente mais detalha-
da e acessível, contendo os números da equipe;  
criado o informativo de indicadores (documento 

mensal, enviado à equipe com as métricas de cada 
indicador); realizadas diversas reuniões durante o 
ano, para discutir as estratégias e resultados. Vale 
ressaltar que o indicador relacionado ao percentual 
de resposta às ocorrências no prazo foi alcançado 
parcialmente, em 7 dos 12 meses. 

Indicadores
Em 2019, sete indicadores foram utilizados para acompanhar o trabalho da equipe de Relacionamento com 
a Rede, e os resultados obtidos estão descritos na planilha abaixo:

Indicador Polaridade Meta Resultado Acumulado

% de documentação legal atualizada - RN 277 Maior melhor 90% 93%

Proporção de contratos atualizados conforme legislação 
vingente

Maior melhor 80% 83%

Proporção de glosas de pagamento aos Prestadores Menor melhor 0,1219 0,1170

Percentual de Visitas Técnicas realizadas Maior melhor 90% 93%

Percentual de respostas às demandas de Clientes  
(SOC-ocorrência) no prazo pactuado

Maior melhor 95% 93%

Índice de ocorrências relacionadas à rede credenciada Menor melhor 6,86 8,36

Índice de ocorrências relacionadas ao prazo de 
atendimento (RN259)

Menor melhor 3,80 4,80
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Usifamília: avanços na  
atenção primária

O Usifamília conta com equipes de saúde, com-
postas por médico generalista, médico pediatra, 
enfermeiro, técnico, farmacêutico, nutricionista e 
assistente social, e também equipes administrati-
vas de apoio. Além de realizar consultas clínicas, 
ginecológicas, pediátricas e diversos exames. As 
unidades têm capacidade para realizar mais de 10 
mil consultas por mês e, juntas, atendem a mais de 
50 mil beneficiários. 

O Usifamília resgata o conceito de médico da famí-
lia, a partir do atendimento regionalizado e descen-
tralizado, que promove a vinculação do paciente e 
de sua família a uma mesma equipe de saúde. Nesse 
modelo de assistência, há ganhos em proximida-

de, concentração das informações do histórico do 
paciente, estímulo ao vínculo entre profissionais e 
pacientes, tornando o atendimento mais pessoal, o 
diagnóstico mais completo e preciso, impactando 
positivamente na gestão da saúde da família.

Em 2019, as unidades do 
Usifamília realizaram 105.071 
consultas. Os beneficiários do 
Usifamília contam com  
10 unidades de atendimentos.

“O programa consegue responder, de forma contínua e sistematizada, à maior parte 
das necessidades dos beneficiários. Uma das vantagens do Usifamília é permitir que 
profissionais qualificados se aprofundem no diagnóstico e no conhecimento das 
condições de vida do paciente e sua família, realizando uma melhor gestão da saúde”.

Marcelo Gouvea Teixeira, superintendente de Soluções Integradas em Saúde da FSFX

Os médicos do Usifamília realizam o acompanhamento dos seus pacientes desde a primeira consulta.



|  Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier146

SINSEP

Em 2019, a Usisaúde firmou parceria com o Sindi-
cato dos Servidores Públicos Municipais de Timó-
teo (SINSEP), viabilizando aos associados  a utiliza-
ção dos serviços de atenção primária à saúde, por 
meio do Plano Usifamília, além dos atendimentos 
ambulatoriais, hospitalares e de obstetrícia, ofere-
cidos pela Usisaúde. O convênio entrou em vigên-
cia no dia 1º de julho. 

ACIC

A parceria firmada com a Associação Comercial e 
Industrial de Caratinga (ACIC), também em 2019, 

permitiu à Usisaúde comercializar planos do Usifa-
mília no município, ampliando a sua participação 
na região leste de Minas Gerais.  Os usuários têm 
acesso ao atendimento ambulatorial no Hospital 
Nossa Senhora Auxiliadora, na Casa de Saúde Divi-
no Espírito Santo e na unidade do bairro Salatiel.  A 
inauguração da loja da Usisaúde em Caratinga, no 
prédio da ACIC, está prevista para 2020. No local, 
serão realizados atendimentos e marcação do Usi-
família, emissões de autorizações de procedimen-
tos eletivos, alterações cadastrais, detalhamento 
de despesas, emissão de boleto, parcelamento de 
despesas médicas e venda de planos de saúde. 

Novas parcerias

Principais 
indicadores 

de qualidade 
do Usifamília:

Atende a mais de 50.000 beneficiários; 
Redução de 32,4% na frequência geral de internação dos participantes 
do programa; 
Redução de 29,7 % no custo médio com internações; 
Redução de 27,7% no custo assistencial após ingresso do paciente; 
Redução de 4,2% no número de consultas em Pronto Atendimento; 
Taxa de satisfação na zona de excelência.

Workshop de Atenção Primária

Em 2019, durante workshop de resultados, realizado 
pela Fundação São Francisco Xavier, para as equipes 
médica, administrativa e multidisciplinar do Usifa-
mília, foi possível constatar a evolução do Programa 
de Atenção Primária. Em cinco anos, o Usifamília 
teve um salto em sua capacidade de atendimento, 
de 15 mil para 110 mil vidas, ampliando em 10 vezes 

o número de unidades disponíveis nas regiões do 
Vale do Aço, do Médio Piracicaba, de Belo Horizonte 
e da Baixada Santista. O avanço também pode ser 
observado nas equipes: de 24 para 113 profissio-
nais. O número de consultas médicas mensais ofer-
tadas, em 2014, era 2.400 e agora chega a 11.300. 

No workshop de atenção primária à saúde foi apresentada a evolução do programa em cinco anos. 

• 
• 
 
• 
• 
• 
•
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Soluções Integradas em Saúde

Principais resultados do Sistema 
Integrado de Saúde Usiminas (SISU) 

R$ 1,5 milhões de economia alcançada em um ano, 
com as mudanças e as ações corporativas de saúde 
ocupacional; 

Queda de 1,14% na taxa de absenteísmo médico de 
até 15 dias dos empregados do Grupo Usiminas;

Taxa de 2,68% de empregados afastados do trabalho 
no Grupo Usiminas; 

Projeto Superar (tratamento de doenças 
osteomusculares): Em 2019, o Projeto Superar teve 
3.110 participantes, sendo 1.035 para abordagem 
individual e 2.075 para abordagem coletiva.

 Resultado positivo em auditorias externas.

A promoção da saúde e da segurança das pessoas, 
por meio de um cuidado integral e prolongado, tem 
sido um dos grandes desafios das instituições do 
setor, visto que a dinâmica política e econômica do 
país e as demais vertentes que incidem na presta-
ção de serviços, conduzem à otimização de pro-
cessos e redução de custos, ao mesmo tempo em 
que exigem qualificação elevada e condições para 
absorção por parte dos consumidores, sejam eles 
pessoa física ou jurídica.

Frente a esse contexto, a Fundação São Francisco 
Xavier, dispondo de uma expertise acumulada duran-
te 50 anos de atuação em cenários variados, inovou 
ao criar o serviço de Soluções Integradas em Saúde, 
inédito em Minas Gerais. O novo modelo oferece às 
empresas soluções integradas em assistência médi-
ca e odontológica, segurança do trabalho, higiene e 
saúde ocupacional, promoção da saúde, reabilitação, 
atenção primária e domiciliar, prevenção de doenças, 
análise de informações e conscientização sobre a 
necessidade de cuidar da saúde. 

A implantação do novo serviço 
da FSFX incide positivamente 
sob aspectos relevantes 
das empresas contratantes, 
como clima organizacional, 
produtividade, integração de 
estruturas, racionalização de 
recursos e redução de custo. 

O conceito criado pela Fundação visa oferecer solu-
ções integradas aos clientes, de acordo com as ne-
cessidades ou problemas detectados na saúde dos 
empregados. O cuidado integral começa na casa 
do colaborador e pode passar por todas as áreas de 
serviços. As empresas contratantes passam por um 
mapeamento da sua situação atual, e um modelo 
sob medida é construído de acordo com os aponta-
mentos. 

Case de sucesso

O Sistema Integrado de Saúde Usiminas (SISU), de-
senvolvido pela Usiminas e a Fundação São Francisco 
Xavier, foi implantado há mais de um ano e represen-
ta um novo modelo de gestão de saúde ocupacional. 
O SISU foi responsável por padronizar os processos 
e reproduziu as melhores práticas de seis unidades 
(Usinas de Ipatinga e Cubatão, Mineração Usiminas, 
Usiminas Mecânica, Soluções Usiminas e Fundação 
São Francisco Xavier), aplicadas em ações corporati-
vas para todas as plantas industriais da siderúrgica, 
escritórios, unidades de mineração e transformação e 
distribuição do aço. O resultado obtido demonstra um 
salto de produtividade das empresas e de satisfação 
dos colaboradores.

Além da gestão do bem-estar dos colaboradores, 
com o trabalho conjunto de psicóloga, educadora 
física e ergonomista, para melhoria das condições 
de trabalho nas áreas, foram avaliados os trabalha-
dores lesionados com licença médica, que recebe-
ram o encaminhamento adequado. O objetivo foi 
antecipar o retorno desses profissionais à empresa, 
em outras atividades que não comprometam a sua 
recuperação e o seu desempenho. Isso contribuiu 
para diminuir o absenteísmo e afastamentos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Atitude Rima com Saúde

O resultado da atuação do Atitude Rima com Saúde – programa desenvolvido pela operadora de saúde e dedica-
do aos beneficiários do plano – promove ganhos para o participante, para a empresa e para a Usisaúde. De 2010 
a 2019, a iniciativa atingiu a marca de 63.343 participantes, distribuídos entre 12 diferentes projetos, invariavel-
mente focados na prevenção de doenças e na  qualidade de vida.

Lançamento do Projeto Concentrar

O cuidado com a saúde mental e a prevenção das 
doenças da mente têm sido assuntos cada vez mais 
discutidos pelas instituições, devido ao crescente 
número de pessoas afetadas por problemas relacio-
nados à instabilidade emocional e outras doenças de 
menor ou maior gravidades. Buscando atender aos 
seus beneficiários nesse contexto, a Usisaúde lança 
mais uma iniciativa de promoção da saúde, o Projeto 

Concentrar. Nele, o beneficiário Usisaúde será 
acompanhando por uma equipe multidisciplinar, 
capacitada para conduzir o tratamento de doenças 
mentais e seus impactos no bem-estar e na qualidade 
de vida do indivíduo. O beneficiário será vinculado 
a uma equipe, que oferecerá um acompanhamento 
personalizado e integral, com sigilo e respeito à sua 
intimidade.

Projeto Inspirar Deixe o cigarro de lado, venha inspirar um novo ar

Projeto Planejar Sua família crescendo com planejamento

Projeto Cuidar Cuide da saúde do seu coração

Projeto Respirar Cuidando da asma para sua criança respirar melhor

Projeto Equilibrar Pratique uma alimentação saudável todos os dias

Projeto Antecipar Realize exames preventivos no momento certo

Projeto Buscar Buscando uma mente mais saudável

Projeto Gerar Ajuda as futuras mamães e papais nos cuidados de sua saúde e da saúde  
do bebê

Projeto Movimentar  Estímulo à prática diária da atividade física

Projeto Transformar Conhecendo melhor as mudanças da adolescência

Projeto Superar Prevenção de doenças osteomusculares

Projeto Compartilhar Compartilhe experiências para viver a melhor idade

 Atitude em números

63.343 inscrições desde o lançamento do programa. 
9.694 inscritos em 2019. 
97% de beneficiários satisfeitos com o Programa de Promoção da Saúde, em 2019. 
Queda de 45% no custo assistencial das crianças acompanhadas no Projeto Respirar, com  
reduções de 68% na taxa de internação e 39% no número de idas ao Pronto Atendimento. 
73.027 acessos ao portal Atitude Rima com Saúde, em 2019. 

• 
• 
• 
• 
 
•
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Contra a Gripe

Manter a carteira de vacinação em dia é, além de um 
ato de prevenção individual contra doenças graves, 
uma ação cidadã, que contribui para a redução ou 
mesmo a erradicação de determinada patologia em 
sua comunidade. As vacinas são um dos mecanismos 
mais eficazes para defender o organismo contra 
agentes infecciosos e bacterianos. Ciente disso, a 
Fundação São Francisco Xavier promove anualmen-
te, por meio da Usisaúde, a Campanha de Vacinação 
Contra a Gripe. Em sua 22ª edição, a iniciativa imuni-
zou mais de 29 mil beneficiários.

29.191 mil pessoas imunizadas 
contra a gripe

 Minas Gerais: 24.815 
 São Paulo: 3.998 
 Rio Grande do Sul: 282 
 Espírito Santo: 76 
 Pernambuco: 20

Outubro Rosa

O câncer de mama é o principal alvo da prevenção 
durante o Outubro Rosa, em todo o mundo. Já dis-
seminada, a campanha anual mantém o objetivo de 
conscientizar as mulheres, seus companheiros, amigos 
e familiares, a respeito da prevenção e do diagnóstico 
precoce da doença, aumentando as chances de cura e 
reduzindo a mortalidade. O câncer de mama está entre 
os tipos da doença que mais acometem as mulheres, 
principalmente, a partir dos 35 anos de idade, tendo os 
seus riscos aumentados a partir dos 50 anos. Em 2019, 
além da campanha educativa de conscientização, a 
Usisaúde ofertou às suas beneficiárias com idades entre 
50 e 74 anos, residentes no Vale do Aço e sem registros 
de exames nos últimos dois anos, a realização de mamo-
grafias no mês de outubro, sem qualquer custo. Durante 
a campanha, 1.204 mulheres realizaram o exame. 

1.204 mulheres realizaram o 
exame durante a campanha.

Corrida de Ipoema 

A Fundação São Francisco Xavier, por meio da Usi-
saúde, entende que a promoção da saúde se dá de 
diferentes formas. O patrocínio à 5° Volta da Mata do 
Limoeiro, evento que associa a prática esportiva às 
atividades desenvolvidas na unidade de conservação 
ambiental, e o sorteio de inscrições para seus colabo-
radores são exemplos de eventos que ganham respaldo 
da Instituição, por gerarem engajamento de práticas 
saudáveis. Em 2019, o evento realizado pelo Parque 
Estadual do Limoeiro reuniu mais de 200 participan-
tes, que puderam se aventurar no interior da unidade 
de conservação, em um percurso de 8,5 quilômetros 
de corrida dentro da mata, com obstáculos. Além da 
corrida, houve plantio de mudas nativas e atividades 
nas salas temáticas na sede do Parque. 

Alô Usisaúde

O “Alô Usisaúde” é um canal seguro e sigiloso de 
informações sobre saúde, servindo como referência 
para tirar dúvidas, seja na urgência ou em questões 
do dia a dia, de beneficiários da Usisaúde residen-
tes na Grande Belo Horizonte (MG), em São Paulo 
(SP) e Porto Alegre (RS). A plataforma oferece uma 
compilação de conteúdos médicos com evidências 
científicas, para solucionar dúvidas gerais relaciona-
das à saúde, tratamento de doenças, medicamentos 
e acompanhamentos em situações de crise, evitando 
idas desnecessárias ao Pronto Atendimento. O ser-
viço, que funciona 24h por dia, disponibiliza ainda o 
Atendimento Domiciliar Emergencial (ADE).

1.167 ligações recebidas, desde outu-
bro de 2014.

706 atendimentos clínicos, sendo 513 
(73%) atendimentos de intercorrências.

88% dos atendimentos de intercorrên-
cias revertidos sem a necessidade de envio de 
ambulância.

61 atendimentos domiciliares de emer-
gência, sendo 39 (64%) revertidos nas 
residências.
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Satisfação

A cada semestre, o Call Center realiza um levantamento das pesquisas de satisfação dos serviços ofereci-
dos pela Usisaúde, que são realizadas com os clientes ao final de cada atendimento. São avaliadas quatro 
áreas da operadora: Recepção, Call Center, Vendas e Auditoria Médica. Em 2019, de um universo de 11.693 
participantes, 98,43% aprovaram o desempenho dessas áreas da Usisaúde. O Call Center obteve a melhor 
avaliação, com 99,20% de aprovação.

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

Outros resultados alcançados 
pelo Call Center
Total de ligações: 26.912 

Ligações Atendidas: 25.401 

Ligações Abandonadas: 1.153 

Tempo médio de Atendimento: 04:50 

Tempo médio de Resposta: 00:19 

Nível de Serviço: 88%

“Com a reformulação do Call Center, a equipe ganhou novos espaços de trabalho, com 
ambientes de descanso e recreação. Assim, os colaboradores ficam mais empenhados 
em fazer do atendimento uma ótima experiência para o cliente, garantindo um retorno 
positivo à Usisaúde”.

Flávia Guerra Rolla, supervisora de Relacionamento com o Cliente da FSFX

Atendimento ao Cliente
Modernização do Call Center

Para a Fundação São Francisco Xavier, o compro-
misso com a evolução dos seus processos, produtos 
e serviços, e consequentemente com a excelência 
das entregas, perpassa a qualidade do ambiente e 
as condições de trabalho de seus colaboradores. 
A modernização do Call Center da Usisaúde alia a 
eficiência do atendimento aos usuários, com maior 
capacidade de absorção e retornos, à uma condição 
mais confortável e prazerosa para o seu efetivo.

A reformulação do espaço prio-
rizou o bem-estar da equipe e a 
satisfação do cliente.

A reformulação do Call Center incluiu investimen-
tos em estrutura, sistema e equipe, tendo como 
resultado imediato a canalização dos atendimentos 
telefônicos. Assim, todos os atendimentos prove-
nientes dos serviços de Orientação ao Cliente, Pro-
jetos da Promoção da Saúde,  Usifamília, Marcação 
Central Telefônica, além do Setor de Autorizações, 
Marcação por WhatsApp e Agenda Fácil, estão 
reunidos no mesmo ambiente. A implementação do 
Hosanna, um novo e moderno sistema de atendi-
mento telefônico, constitui mais um ganho, pois 
fornece um número maior de informações, permi-
tindo melhor análise da produtividade da equipe 
durante os atendimentos.
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Comercial e Marketing - Índice de 
Satisfação semestral

A cada seis meses, os clientes Usisaúde também 
avaliam os atendimentos realizados nos centros 
e lojas da Usisaúde e pelo telefone, por meio das 
atividades do Call Center, bem como a qualidade 
dos serviços prestados. A pesquisa abrange quatro 
áreas da operadora: Recepção, Call Center, Vendas 
e Auditoria Médica. O resultado de 2019 mostrou 

que, em um universo de 13.278 participantes, 
98,59 aprovaram o desempenho dessas áreas. Em 
comparação com o ano de 2018, apresentamos 
um aumento de 13,55% na amostragem. A melhor 
avaliação está relacionada ao Call Center, com 
98,86% na soma do percentual. No Call Center, o 
cliente é convidado a participar da pesquisa ao fi-
nal do atendimento, manifestando a sua percepção 
em relação ao atendimento das áreas e o grau de 
satisfação com a operadora.

RECEPÇÃO

Ótimo (+ Bom) Regular (+ Ruim)

98,51

98,86

97,79

98,45

98,59

1,49

1,14

2,21

1,55

1,55

CALL CENTER

VENDAS

AUDITORIA MÉDICA

TOTAL

Outro meio de avaliação das recepções, implantado no ano de 2019, foi a pesquisa de satisfação mensal utilizando 
a metodologia Net Promoter Score (NPS), apresentando o resultado de 67,31%, para uma meta de 65%.
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Usisaúde

Fale Conosco

Dedicado a demandas de qualquer natureza, o serviço “Fale Conosco” contribui para a comunicação entre 
as partes e a resolutividade de questões. No último ano, por meio do endereço eletrônico www.fsfx.com.br/
contato/fale-conosco, foram recebidas 2.308 mensagens no canal Usisaude, com média de 192 mensagens 
por mês e 9,15 por dia, e o tempo médio de resposta foi de 17 horas. Os demais canais receberam, juntos, 
2.727 mensagens, média de 227 mensagens por mês e 10,19 por dia.
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Novas lojas em Itabira e João Monlevade

A proximidade com seu público tem-se mostrado 
fator preponderante para elevar a qualidade dos 
serviços e os níveis de satisfação do cliente. Assim, 
a Usisaúde acumula em sua trajetória a abertura de 
novas lojas, proporcionando, além da própria expan-
são, um atendimento eficaz e com maior resolutivi-
dade para os usuários. 

Em 2019, a operadora de planos de saúde da FSFX 
inaugurou lojas nos municípios de Itabira e João 

Monlevade, onde já são realizados atendimentos 
comerciais, autorizações de guias, movimenta-
ções cadastrais e emissões de boletos. O objetivo é 
garantir ao cliente o acesso a uma gama de serviços 
em um mesmo local. 

A expansão da Usisaúde, com a abertura de novos 
mercados, tem-se mantido ao longo dos anos. Para 
2020, está prevista a inauguração de novas lojas. 

Na nova loja da Usisaúde em João Monlevade, clientes já contam com serviços diversificados.

Nova loja da Usisaúde em Itabira: expansão comercial e comodidade para clientes.
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Desde que a ANS disponibilizou o Índice de Reclamação, possibilitando ao consumidor comparar a atuação 
das operadoras de planos de saúde, a Usisaúde obteve bons índices na avaliação. A média registrada pela 
operadora, ao longo de 2019, foi 1,41. A média obtida pelas operadoras de mesmo porte é de 4,01.

O índice é calculado a partir das queixas registradas na ANS, tendo como referência cada 10.000 beneficiá-
rios do universo de consumidores analisado, e contempla o número médio de reclamações recebidas nos 
três meses anteriores, classificadas até a data de extração do dado. O objetivo é demonstrar o equilíbrio das 
operadoras do setor no atendimento aos problemas apontados pelos beneficiários.

Classificação da Operadora

Evolução do índice médio de reclamações (quanto menor melhor)

Mês atual: 59   Mês anterior: 61
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Operadora Geral

Índice de Reclamação

Índice de Reclamação  
em 2019 
 
Meta: 1,00 
Alcançado: 1,09 
Média do setor de  
grande porte: 3,73
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A satisfação geral dos entrevistados com a Usisaúde foi de 81%.

A Usisaúde contratou uma pesquisa quantitativa 
para avaliar a satisfação dos beneficiários, em 
atendimento aos critérios da Instrução Normativa 
DIDES 60/2015 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). As informações obtidas possi-
bilitarão atender às exigências da Dimensão 3 do 
Programa de Qualificação das Operadoras (PQO), 
além de trazer insumos para aprimorar as ações de 

melhoria contínua da qualidade dos serviços, por 
parte da operadora, e gerar subsídios para as ações 
regulatórias, por parte da ANS.

O plano de saúde da Usisaúde recebeu avaliação 
positiva de seus beneficiários (muito bom + bom), 
tanto de modo geral quanto em relação a algum 
quesito específico: 

Avaliação de Satisfação com a Usisaúde

Quesito Grau de Satisfação

Atenção em Saúde (hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos)

85%

Acesso à lista de prestadores de serviço (físico ou digital) 66%

Atendimento da Operadora (SAC, presencial, teleatendimento ou 
eletrônico)

81%

Facilidade no preenchimento e envio de documentos e formulários 81%

Pacientes que tiveram suas demandas resolvidas 69%

Recomendaria o plano de saúde da Usisaúde a amigos e familiares 73%

Pesquisa de Satisfação com os Beneficiários
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Em 2019, mais de 3 mil empresas contratam o 
plano da Usisaúde.     

Evolução da Carteira de Cliente

Marco de 166 mil vidas em planos médicos e 
mais de 222 mil vidas, entre planos médicos e 
odontológicos;

No Vale do Aço, a Usisasúde atingiu o Market 
Share de 57%.

Novas Praças

Baixada Santista: novas 7 mil vidas em planos 
mercado, totalizando 24 mil vidas na região.

Região de Itabira e João Monlevade: 4 mil 
vidas.

 
Transporte Aeromédico: mais 6.4 mil vidas, 
totalizando 42.275 vidas, em 2019.

Acréscimo de 11.6 mil vidas na carteira de planos 
médicos, evidenciando a melhor performance de 
vendas da área comercial nos últimos anos;  

Mais de 20 mil novos planos comercializados em 
2019.

Plano odontológico: 57.569 vidas em 2019

Carteira 2018

Carteira 2019

Carteira Mercado 2018

Carteira Pessoa  
Física 2018

Carteira Pessoa  
Física 2019

154.644

82.726 

35.828

166.306

100.082

42.275

A Usisaúde mantém estratégia de vendas de 
planos para pessoa física, principalmente na 
região do Vale do Aço.  Em 2019, houve acrésci-
mo de mais de 800 vidas nesse segmento.

Carteira Pessoa  
Física 2018

Carteira Pessoa  
Física 2019

16.734 

17.570

Carteira Mercado 2019

Na carteira de mercado, a Usisaúde atingiu 
a marca de 100 mil vidas, o que representa 
60% do total de vidas da operadora.
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A Instituição entende que é possível criar e manter 
uma cultura de saúde, segurança e sustentabilidade, 
em função da qual as pessoas adotem comportamen-
tos adequados, quando não há espaços para prece-
dentes. Nesse contexto, a inovação torna-se aliada na 
busca permanente pela adoção das melhores práticas 
e, consequentemente, na obtenção dos resultados 
mais satisfatórios.

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

Expertise aplicada 
à promoção e 
proteção da vida
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A VITA – Soluções em Saúde Ocupacional foi criada 
em 2006, pela Fundação São Francisco Xavier, no 
intuito de promover, de forma sistematizada e eficien-
te, o cuidado com o ser humano, estendendo essa 
atuação para além dos espaços físicos da Instituição, 
como uma oportunidade de crescimento e geração 
de receita, a partir de uma expertise adquirida em 50 
anos de atuação pela FSFX, e aplicada com excelência 
ao longo de todo esse tempo. Hoje, a VITA está presen-

te em empresas de diferentes segmentos, tendo todas 
as suas atividades devidamente regulamentadas pelo 
Ministério do Trabalho, e vem contribuindo para pro-
mover a Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, 
em diferentes estados do país e alcançando milhares 
de vidas.

Investimentos para uma 
atuação ampla e ainda  
mais efetiva 
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Especialidades

Saúde ocupacional 

Consultas médicas, como admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho e periódico. 
Realização de todos os exames complementares com estrutura própria, como raio-X, audiometria, acui-
dade visual, espirometria, exames laboratoriais e consultas médicas. 
Atendimento pré-hospitalar, com serviços de resgate e fornecimento de veículo de resgate (opcional). 
Serviço de Ergonomia para levantar e corrigir as situações de riscos nos postos e ambientes de trabalho. 
Avaliação psicológica para atividades críticas. 
Elaboração de documentos PCMSO, PCA.

Segurança do Trabalho e Higiene

Realização de avaliações ambientais dos agentes químicos, físicos e biológicos, elaboração de laudos 
técnicos etc. 
Elaboração de documentos PPRA, PPR, PGR, PCMAT, LTCAT. 
Centro de Treinamento com salas confortáveis, recursos audiovisuais e profissionais experientes e quali-
ficados. 
Assessoria em Segurança do Trabalho, com fornecimento de mão de obra especializada.

Bombeiro civil

Combate e prevenção de incêndio. 
Sinistros e desastres naturais. 
Formação de brigadistas. 
Inspeção em equipamentos usados contra incêndios.

100.000

130.000

120.000

110.000

140.000

150.000

160.000

125.679 126.563 126.862
130.476

132.229

137.564 139.561

145.075

153.661 154.662
156.000

159.595

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Número de vidas em 2019

VITA encerrou 2019 com mais de 159 mil vidas sob sua gestão.
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Avanços

A VITA concluiu suas atividades, em 2019, alcan-
çando um crescimento expressivo. Entre as ações 
efetivadas para a expansão da sua carteira de 
clientes, destacam-se a manutenção de contratos 
nos mercados em Minas Gerais, São Paulo, Espí-
rito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul e a 
abertura de novos contratos no estado de Goiás, na 
cidade de Catalão.

 

Um novo contrato com a Gerdau Siderurgia trouxe, 
em números de vidas, 4.994 colaboradores de em-
presas terceirizadas pela siderúrgica, no município 
mineiro de Ouro Branco. Outras 2.845 vidas são 
provenientes do contrato com a CMOC - empresa 
de beneficiamento de nióbio, fosfatos e mineração, 
no site de Cubatão (SP) e Catalão (GO).

“A excelência do nosso trabalho e a dedicação com o cliente são reconhecidas em 
todos os municípios em que atuamos. Somos referência no que nos propomos a 
realizar, e a consolidação da VITA na cidade de Ouro Branco vai possibilitar o curso 
de novos caminhos para a região”.

Marcelo Teixeira, superintendente de Soluções Integradas em Saúde

REGIÕES DE ATUAÇÃO DA VITA

PERNAMBUCO: 124

MINAS GERAIS: 133.581

RIO GRANDE DO SUL: 169

GOIÁS: 5.690

ESPÍRITO SANTO: 52

SÃO PAULO: 19.979
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Crescimento nos últimos anos Vidas por localidade

Qualidade

A VITA Soluções em Saúde Ocupacional alcançou a manutenção da Certificação da ISO 9001:2015, no 
ano de 2019. Na auditoria, foram apresentadas as mudanças realizadas na unidade, abrangento trata-
tivas das não-conformidades recebidas em 2018, ano em que a VITA conquistou a certificação. Houve 
melhorias e adequações de processos, capacitações da equipe e auditoria interna. O acompanhamen-
to do setor da Qualidade, seguindo as diretrizes da FSFX, foi preponderante para o resultado: a unida-
de não registrou não-conformidades e está trabalhando de forma contínua para garantir a satisfação 
dos seus clientes, foco da certificação.



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 161

Ao seguir rigorosamente uma Política de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, pautada na garantia da 
segurança à vida, e com esforços contínuos voltados 
para ações preventivas e o desenvolvimento das 
melhores práticas, em 2019, as ações realizadas 
pela VITA contribuíram para que o Hospital Márcio 

Cunha alcançasse o reconhecimento da Associação 
Nacional da Indústria de Material de Segurança e 
Proteção ao Trabalho (ANIMASEG), como a melhor 
instituição do Brasil em segurança e saúde do traba-
lho na área hospitalar.

A premiação elege as empresas nas categorias de: 
área hospitalar, produtos químicos, meio ambiente, 
indústria têxtil e de papel, siderurgia e celulose. 
Para concorrer ao prêmio, as instituições devem 
comprovar o envolvimento da liderança com a saúde 
e segurança do trabalho (SST), estar isenta de 
registro de acidentes graves no ano anterior, possuir 
gestão e indicadores eficazes de SST e demonstrar 
ações voltadas para a melhoria do ambiente de tra-
balho, tanto na empresa quanto na sociedade.

 Os ganhadores são indicados por entidades de cada 
setor. Coube à Associação Nacional de Hospitais 
Privados (Anahp), a indicação do HMC. Já os premia-
dos foram escolhidos por uma comissão formada por 
comendadores em Segurança e Saúde no Trabalho 
da ANIMASEG. Como vencedor da premiação, o HMC 
foi convidado para realizar uma apresentação sobre 
as suas melhores práticas, durante a reunião do 
Grupo de Trabalho Gestão de Pessoas.

O melhor em segurança e saúde no trabalho

“A segurança do trabalho deve ser a prioridade dos gestores hospitalares. A 
FSFX incentiva os seus colaboradores a adotar um estilo de vida sadio, seguro e 
ambientalmente consciente. Além de atuar na promoção da saúde, garantindo um 
ambiente adequado, preservando a integridade dos seus funcionários, pacientes e 
acompanhantes”.

Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, diretor-presidente da FSFX 

O prêmio foi recebido pelo diretor-presidente da FSFX, Dr. Salomão Maciel Dias Ferreira, que compareceu à premiação 
acompanhado do superintendente de Soluções Integradas em Saúde, Marcelo Teixeira, e da gerente de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, Amália Regina Lage Leão. 
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Alinhada às diretrizes de crescimento e novas de-
mandas, e mantendo a excelência no atendimento, 
em 2019, a Fundação São Francisco Xavier ampliou a 
unidade da VITA no bairro Bom Retiro, em Ipatinga. 

As novas instalações apresentam um alto padrão 
em acessibilidade, segurança e conforto, com 
salas climatizadas e materiais visivelmente supe-
riores aos utilizados pelo segmento no mercado. 
A implementação do atendimento linear, no qual 
todos os exames são realizados no mesmo espa-
ço, proporcionou mais agilidade e praticidade ao 
público. A reforma contou ainda com ampliação 
das recepções, sala de triagem e construção de um 
centro de treinamento arrojado, com mais salas e 
equipamentos de última geração.

O Centro de Treinamento foi ampliado em toda a sua 
capacidade estrutural, com aumento no número de 
salas e abertura de um novo espaço dedicado aos trei-
namentos práticos. Tais melhorias proporcionaram a 
implementação de novas capacitações no local.

Na unidade do Bom Retiro, os investimentos viabiliza-
ram a ampliação para duas recepções, nas quais são 
realizados atendimentos médicos e exames com-
plementares; sala de múltiplos exames, dedicada à 
atuação da Enfermagem do Trabalho; sala de psico-
logia; sala de triagem e curativos e fluxo de atendi-
mento linear. As melhorias impactam diretamente na 
capacidade de atendimento da unidade, conferindo  
mais conforto e agilidade no atendimento e reduzindo  
o tempo dos agendamentos.

Investimentos

Para realizar as obras do Centro de Treinamento Prático da VITA, a 
FSFX investiu cerca de R$ 440.000,00, em uma área de 308 m2.

Concluídas em 2019, as obras do Centro de Treinamento da VITA.
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Para a Fundação São Francisco Xavier, avaliar continuamente a atuação das suas unidades, ouvindo o público ao 
qual os produtos e serviços se destinam, além de manter metas desafiadoras, são meios de promover a manuten-
ção de uma performance de excelência, fomentando níveis cada vez mais elevados de resultados, e, consequen-
temente, de aprovação dos seus beneficiários.

Satisfação

Na unidade VITA, da Fundação São Francisco Xavier, o índice de satisfação do cliente ficou acima da meta, assim 
como na Usiminas. A redução da meta, em relação ao ano anterior, deve-se à mudança da metodologia utilizada, 
que passou de pesquisa PQA (Pesquisa Qualidade do Atendimento) para NPS (Net Promoter Score). O novo méto-
do apresenta uma forma de acompanhar o crescimento com base nos feedbacks dos clientes. Destaca-se a evo-
lução da satisfação na unidade do Bom Retiro, que superou 91%. A porcentagem evidencia que os investimentos 
realizados no local agradaram ao público. Em consecução dos periódicos, a meta foi suplantada nas unidades da 
FSFX, mas ficaram abaixo do previsto na avaliação de terceiros. 

UNIDADE ANO META VALOR ALCANÇADO

FSFX
2018 98% 98,96%

2019 74,5% 88,70%

Usiminas
2018 98% 98,61%

2019 74,5% 78,62%

Bom Retiro
2018 98% 93,94%

2019 74,5% 91,26%

Indicadores VITA 

UNIDADE ANO META VALOR ALCANÇADO

FSFX
2018 99,5% 97,84%

2019 99,5% 99,63%

Terceiros
2018 99,5% 98,90%

2019 99,5% 91,82%

Consecução periódicos

Pesquisa intersetorial

Nas pesquisas intersetoriais, tanto a Saúde Ocupacional quanto a Segurança do Trabalho atingiram 85%, supe-
rando em 40% os indicadores do ano anterior e suplantando a meta em mais de 20%.

UNIDADE ANO META VALOR ALCANÇADO

Saúde Ocupacional
2018 62% 45%

2019 62% 85%

Segurança do Trabalho
2018 62% 48%

2019 62% 85%
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Absenteísmo

O índice de absenteísmo - que apresenta a média de ausência no processo de trabalho - de até 1 ano ficou em 
3,41%, um percentual abaixo da meta, definida em 5,28%. 

Dias perdidos (até 1 ano)

UNIDADE ANO META VALOR ALCANÇADO

FSFX
2018 - 5,48%

2019 5,28% 3,41%

ANO META VALOR ALCANÇADO

Dias perdidos (até 01 ano) 2019 - 54.921

Em 2019, a VITA manteve atendimento aos colabo-
radores próprios da FSFX, atuando em programas 
com foco na saúde e qualidade de vida, desenvolvi-
dos pelo setor de Saúde Ocupacional.

Programa Buscar

A iniciativa propõe auxiliar os colaboradores a 
alcançar uma mente saudável, para enfrentar os 
desafios diários, construir relações saudáveis e 
hábitos que promovam qualidade de vida, por meio 
de encontros semanais e em grupo. 

Em 2019, houve a participação de 59 
colaboradores da FSFX de Ipatinga en-
caminhados pela Saúde Ocupacional.

Programa Concentrar

Por meio do Projeto Concentrar, o colaborador é 
acompanhando, de forma personalizada e integral, 
por uma equipe multidisciplinar, capacitada para 
conduzir o tratamento de doenças mentais e seus 
impactos no bem-estar e qualidade de vida, com 
respeito e sigilo de sua intimidade. 

Em 2019, 135 colaboradores das uni-
dades da FSFX, em Ipatinga, e quatro 
do Hospital Municipal Carlos Chagas, 
em Itabira, foram encaminhados ao 
Projeto Concentrar.

Projeto Ergonomia no Trabalho

Com objetivo é eliminar ou minimizar os riscos 
ergonômicos, o programa atua na avaliação dos 
postos de trabalho dos colaboradores, realizan-
do visitas técnicas e análises ergonômicas. Após 
análise, o especialista identifica os níveis de riscos 
ergonômicos e propõe um plano de ação para cada 
risco identificado, que pode englobar melhorias 
no ambiente, estrutura física, mobiliário e equipa-
mentos, além de instruções das atividades, treina-
mentos e orientações para o colaborador e o seu 
responsável. 

No ano de 2019, foram realizadas 12 
visitas técnicas mensais, em diferentes 
áreas da FSFX, e também 23 análises 
ergonômicas.

Saúde Ocupacional
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Programa Escutar

Projeto com foco no atendimento a colaboradores 
que sofrem de problemas emocionais (desequilí-
brio emocional). O programa é de livre demanda. 
Os colaboradores, que sentirem necessidade de ter 
um acompanhamento com o profissional, podem 
procurar o atendimento ou mesmo serem enca-
minhados pelo médico do trabalho e/ou gestor. 
Nesses atendimentos, a escuta e a orientação 
podem abranger questões pessoais e familiares, 
assim como a satisfação e a motivação no trabalho, 
contribuindo para a qualidade de vida, melhora nas 
relações interpessoais e um maior equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional. 

Em 2019, foram 595 atendimentos nas 
unidades da FSFX, em Ipatinga, e 55 
no Hospital Municipal Carlos Chagas, 
em Itabira.

Programa Superar

O Projeto Superar tem como objetivo o cuidado 
adequado do sistema osteomuscular, prevenindo 
lesões e agravos nos ossos, músculos e articula-
ções.  A atuação é realizada a partir de duas abor-
dagens: a preventiva (Projeto Superar Coletivo), por 
meio de palestras mensais com orientações sobre 
envelhecimento, consciência corporal e postural, 
funcionamento dos órgãos, exercícios físicos, 
esporte e riscos de acidente no deslocamento; e 
o tratamento (Projeto Superar Individual), no qual 
colaboradores diagnosticados com lesões recebem 
tratamento adequado para sua reabilitação. 

Em 2019, em Ipatinga, o setor de Saú-
de Ocupacional encaminhou 410 cola-
boradores para tratamento no Projeto 
Superar Individual e 437 para aborda-
gem coletiva. Em Cubatão, 214 cola-
boradores foram encaminhados para 
abordagem coletiva.

Gestão de riscos

Ao longo de 2019, a FSFX desenvolveu ações diversificadas visando minimizar e controlar os riscos ocupa-
cionais e ambientais das atividades. Houve realização de palestras, no intuito de orientar os colaboradores 
quanto aos riscos das suas atividades; treinamentos específicos para cada setor da FSFX e auditorias com-
portamentais noturnas.

Segurança no Trabalho

ACIDENTES

Incidente 1º sem. 2018 2º sem. 2018 1º sem. 2019 2º sem. 2019

Acidentes SPT 39 25 30 36

Acidentes CPT 8 6 2 2

Acidente com 
perfurocortantes 8 7 9 12

Acidente com material 
biológico 8 1 1 2

Ocorrência Bombeiros 74 48 29 41

Princípio de incêndio 
na subestação/Falha 
no gerador

0 1 0 1
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Acidentes por gênero

AGENTE DA LESÃO Mulher Homem % Mulher % Homem

Perfurocortante 21 18 3 85,71% 14,29%

Contato com material biológico 3 3 0 100% 0%

Contato com material cortante 2 2 0 100% 0%

Queda de mesmo nível 7 5 2 71,43% 28,57%

Acidente de carro (a trabalho) 2 1 1 50% 50%

Esforço físico excessivo 10 6 4 60% 40%

Impacto contra 3 1 2 33,33% 66,67%

Prensamento de membros 4 2 2 50% 50%

Piso irregular 5 5 0 100% 0%

Contato com produto quente 3 2 1 66,67% 33,33%

Agressão física 4 2 2 50% 50%

Contato com produto químico 1 1 0 100% 0%

Assalto 1 1 0 100% 0%

TOTAL 66 49 17 74% 25,76%

Atuação eficaz

Atentos às adversidades, a equipe dos Bombeiros 
Civis da FSFX atendeu a diferentes ocorrências 
durante o ano. A captura de animais peçonhentos 
e a eliminação de caixas de marimbondo, visto que 
as comunidades nas quais estão inseridas as uni-
dades da Instituição são, em sua maioria, ladeadas 
de vegetação remanescente de Mata Atlântica, 
somaram mais ocorrências. Em paralelo, houve um 
volume de ocorrência de paradas de elevador, sem 
maiores transtornos para quem foi socorrido.

Ocorrências Bombeiros

• Princípio de incêndio - 08 
• Ocorrência com gás - 01 
• Captura de animais peçonhentos - 18 
• Parada de elevador - 18 
• Extermínio de caixa de marimbondos - 20 
• Outras ocorrências sem potencial de riscos - 11

SIPAT 2019

Há mais de três décadas, a Fundação São Francisco 
Xavier realiza anualmente a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes (SIPAT), como forma de 
reforçar os conceitos e a cultura de saúde e se-
gurança no ambiente de trabalho e também fora 
dele. Com o tema “Um Comportamento Seguro 

Muda Tudo”, em 2019, foram promovidas ativida-
des diversificadas de conscientização nos locais 
de trabalho, além de ginástica laboral coletiva, nas 
unidades da Instituição. A SIPAT é realizada pela 
Segurança do Trabalho, em parceria com a Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), e 
tem como premissa garantir hábitos saudáveis e 
práticas positivas para os colaboradores da FSFX.  

Ginástica laboral coletiva no HMC-I.

Em 2019 foi realizada a 1ª Sipat do Hospital de Cubatão.
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Participação de colaboradores  
em comissões
Valorização da vida

A Fundação São Francisco Xavier entende a valo-
rização e a preservação da vida como premissas 
irrevogáveis e presentes em todas as suas ações. 
Por isso, estimula e mantém comitê e comissões 
voltados para a promoção da saúde, prevenção de 
acidentes, defesa do meio ambiente e proteção de 
patrimônio. Ao todo, 242 colaboradores, o equiva-
lente a 3.9% do efetivo geral da FSFX, participam 
ativamente dessas iniciativas em favor do ser 
humano. 

Comissões e Comitês

Perfurocortantes

Por meio da VITA, a FSFX mantém a Comissão 
Gestora Multidisciplinar, para o gerenciamento do 
plano de prevenção dos riscos de acidentes com 
materiais perfurocortantes, na qual são discutidos 
assuntos, como: padronização de materiais utili-
zados na assistência; mudanças de processos que 
impactam na segurança do colaborador; melhorias 
e medidas preventivas. A equipe é multidisciplinar, 
formada por colaboradores de diversas áreas da 
Instituição, como: controle de infecções, assistên-
cia, núcleo de segurança do paciente e segurança 
do trabalho.

Radioproteção

O Comitê de Radioproteção tem, como objeti-
vo principal, estabelecer Diretrizes de Proteção 
Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odon-
tológico, visando à defesa da saúde dos pacientes, 
dos profissionais envolvidos e do público em geral. 
O comitê é de responsabilidade da Segurança do 
Trabalho, e conta com uma equipe multidiscipli-
nar, composta pelos representantes de todas as 
unidades que possuem serviços de diagnóstico por 
imagem.

CIPA

Composta por membros que representam a Insti-
tuição e os trabalhadores, todos eleitos por voto, a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
mantém o propósito de atuar, de forma enfática, 
para a prevenção de acidentes no ambiente de tra-
balho, discutindo situações de risco e promovendo 
sugestões para eliminar tais condições.

Comissões 2018 2019
CIPAs 140 151

Comissão de Segurança à Vida e Ambiente 13 13

Comissão de Gestão de Obras 6 6

Comissão de Perfurocortantes 10 10

Comissão de Gerenciamento de Riscos 17 17

Comitê de Radioproteção 15 15

Comissão do PGRSS 10 10

Comissão do Programa de Ações Preventivas (PAP) 10 10
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A ação contou com a participação de mais de 60 pessoas, entre colaboradores, brigadistas e equipe de bombeiros da FSFX.

Simulado de incêndio

No intuito primordial de manter os colaboradores continuamente alinhados ao Plano de Resposta a Emer-
gência Contra Incêndios, em 2019, foram realizados dois simulados de grande porte nas unidades de inter-
nação do HMC-I e HMC-II, com o objetivo de representar uma ocorrência com grande potencial de evacua-
ção na área assistencial. 

Café com o Cliente

Ao longo do ano, a VITA realizou 16 encontros com seus clientes, novos e veteranos, objetivando promover uma 
integração e apresentar as melhorias da unidade e dos processos. Em busca do melhor resultado e da satisfação 
total, os clientes puderam aproveitar o momento para esclarecer dúvidas e dar sugestões.

Ao longo do ano, foram realizados 16 encontros do Café com o Cliente.
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A Saúde sempre em foco nas ações da FSFX.
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80.769 vidas

62 unidades odontológicas para atendimento

12 especialidades atendidas

91 cirurgiões dentistas

28 técnicos em saúde bucal

104 auxiliares em saúde bucal

06 radiologistas 

01 técnico e 01 auxiliar em prótese dentária

35 administrativos 

Para alcançar um patamar de excelência e manter in-
dicadores cada vez mais expressivos, que se traduzam 
em mais saúde e qualidade de vida para as pessoas, 
faz-se necessário combinar uma série de fatores, tão 
próximos quanto diferentes entre si, que se comple-
mentam, garantindo o funcionamento adequado a 
uma engrenagem complexa e produtiva. Há quase 
quatro décadas, o Centro de Odontologia Integrada 
(COI) da Fundação São Francisco Xavier atua direta-
mente na promoção da saúde bucal, orquestrando, 
em seus bastidores, instrumentos que viabilizam as 
melhores práticas da Odontologia, embasados não 

Atuação precisa, 
com efetividade nos 
resultados
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somente na qualidade técnica e na incorporação tec-
nológica, mas também no atendimento humanizado, 
na atenção diferenciada e na confiança construída 
diariamente com seus clientes.  

O resultado dessas combinações pode ser mensurado 
na performance anual do COI. Pioneiro entre insti-
tuições de assistência odontológica de Minas Gerais, 
na obtenção da certificação ISO 9001, o Centro de 
Odontologia permanece avançando frente a cenários 
cada vez mais competitivos, superando metas e man-
tendo-se no mais elevado padrão de desempenho, 

tanto no que se refere a números quanto ao grau de 
satisfação dos seus beneficiários. Entre as conquistas 
alcançadas pelo COI, em 2019, estão a elevação da 
produtividade, no tocante a atendimentos, exames e 
outros procedimentos, e as taxas cada vez menores 
de retrabalho, a capacitação técnica e um índice de 
satisfação do cliente chegando aos 99%, porcenta-
gem que dispensa comentários.

Inovação na promoção de 
sorrisos saudáveis
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Coimagem

Em 2019, o serviço de Diagnóstico por Imagem do COI 
elevou a sua produtividade. A unidade oferece exames, 
como:  tomografia computadorizada, telerradiogra-
fia, traço cefalométrico, radiografia da ATM, raios-X 
intraoral, radiografia mão e punho carpal, fotografias, 
documentação ortodôntica e escaneamento digital da 
arcada dentária. Destaque para o sistema de digitaliza-
ção Vista Scan, que produz imagens digitais de alta pre-
cisão, gerando comodidade, versatilidade e diagnóstico 
facilitado. A unidade presta atendimento para todos os 
profissionais da rede própria e credenciada, além das 
clínicas particulares.

Atendimentos 

Esperado como um ano promissor, em 2019, o COI superou 
o número de atendimentos odontológicos, chegando a mais 
de 180 mil atendimentos eletivos realizados nas diversas 
especialidades oferecidas (cobertos e não cobertos), além 
de 33.348 mil atendimentos não programados (urgências/
avaliações). A contratação de novos dentistas autônomos, 
para incremento do atendimento noturno, foi um ponto 
muito favorável para os resultados operacionais.

Coimagem Resultado 2018 Resultado 2019

Radiografias Interproximais 27.230 31.283

Radiografias Periapicais 35.590 33.348

Radiografias Oclusais 187 173

Radiografias Extraorais/ Imagiologia/ Tomografias 7.179 6.363

Total 70.186 71.167

Atendimentos Cobertos Ano 2019 

Clínica Reabilitadora 89.973

Clínica Promoção da Saúde 42.366

TOTAL 132.339

Atendimentos NÃO  
Programados | Ano 2019 33.348

Atendimentos NÃO Cobertos Ano 2019 

Clínica Reabilitadora 25.760

Clínica Promoção da Saúde 7.795

Ortodontia 13.070

Implante e Reabilitação Oral 2.824

TOTAL 49.449

Sistema Vista Scan produz imagens digitais de alta precisão.

Em 2019, o COI realizou mais de 180 mil 
atendimentos odontológicos.
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Sinistralidade 

A sinistralidade, índice que estabelece a relação entre os gastos com assistência odontológica (eventos 
cobertos) e a receita de contraprestações da operadora em um determinado período, manteve-se dentro da 
média nacional, estabelecida em 60,01% na segunda metade de 2018. A sinistralidade dos planos odonto-
lógicos Usisaúde, em 2019, alcançou 62,37%. O ticket médio mensal foi de R$ 28,01, superando a média 
de mercado de R$ 18,40 em junho/2018. (Fonte: Relatório de dados consolidados de saúde suplementar - 
out/18).

Satisfação dos clientes 

Realizada mensalmente com os pacientes aten-
didos nas unidades COI, a pesquisa de satisfação 
comprova, ano após ano, a qualidade dos serviços 
prestados e o acolhimento humanizado do corpo 
clínico. Mais de 10 mil clientes registraram suas 
percepções pós-atendimento, contribuindo signi-
ficativamente para a constante busca pela exce-
lência no atendimento e a plena satisfação dos 
nossos clientes. 

Retrabalho  

O indicador de retrabalho mede o número de restaurações odonto-
lógicas que necessitam ser refeitas, devido a não-conformidades 
detectadas após a conclusão do tratamento. De um total de 15.453 
tratamentos realizados, somente 184 clientes necessitaram da rea-
bertura do tratamento. O indicador faz parte do processo de contro-
le de qualidade dos serviços prestados pelo COI. 

Implantes   

O implante de titânio, que revolucionou o tratamento dentário de pacientes 
com ausência de dentes, possibilitando uma mastigação com total comodidade 
e segurança dos dentes naturais, é realidade no COI, desde 2010, contribuin-
do significativamente para a qualidade de vida dos clientes. Em 2019, foram 
realizados 208 implantes dentários, capacitando a equipe a resolver problemas 
odontológicos de forma rápida e segura, em várias situações. O tratamento tem 
alto índice de sucesso, chegando a 98% dos casos conforme literatura. No COI, o 
índice de sucesso desse tratamento alcançou 99,52%, em 2019. 

Resultado 2018

0% 50% 100%

98,53%

0% 50% 100%

Resultado 2019

98,93%

Resultado 2018 Resultado 2019

1,5% 1,2%

2018 2019

178 208

Vidas 

Os planos odontológicos Usisaúde Dental Em-
presarial e Usiodonto Plus apresentaram cres-
cimento, em relação ao ano anterior, apesar da 
forte concorrência regional. Em 2019, houve um 
incremento de 722 vidas no plano empresarial, 
destinado ao público de mercado, e 272 vidas 
no plano Usiodonto Plus, destinado ao público 
Usiminas.  

Número de vidas sob gestão COI 2018 2019

Beneficiários dos planos 
odontológicos 

58.593 57.569

Vidas – convênios 23.114 23.200

TOTAL 81.707 80.769
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Auditorias clínicas 

As auditorias clínicas constituem uma ferramenta 
eficiente, no intuito de garantir a execução íntegra e 
adequada dos tratamentos, de acordo com as regras 
e protocolos pactuados, mantendo o equilíbrio entre 
a clínica e os pacientes. Além disso, asseguram que 
cada etapa terapêutica seja feita com qualidade, 
direcionada sempre para o bem-estar e satisfação 
dos pacientes. Em 2019, foram realizadas 6.837 au-
ditorias, iniciais e finais, em tratamentos realizados, 
tanto na rede própria quanto na rede credenciada 
Usisaúde. O índice de glosas técnicas, de 8,59%, 
demonstra a aderência dos profissionais às regras 
técnicas. 

Era digital

Após um ano de operação, o laboratório digital do 
COI vem desenvolvendo um fluxo otimizado para 
a confecção de próteses dentárias fixas e modelos 
ortodônticos, a partir do uso de scanner intraoral, 
fresadora e impressora 3D. Em 2019, foram rea-
lizadas diversas restaurações e coroas totais em 
cerâmica, placas de bruxismo, provisórios, facetas 
estéticas e pontes de três elementos, totalizando 
1.953 próteses fixas. O uso da tecnologia CAD-CAM 
possibilita melhores resultados estéticos e funcio-
nais, além da maior comodidade para o paciente e 
redução no número de sessões clínicas. Todo o pro-
cesso é realizado por técnicos em prótese dentária, 
habilitados e orientados por dentistas especialistas 
em prótese dental.

ISO 9001

Em 2019, o Centro de Odontologia garantiu, mais 
uma vez, a manutenção da certificação ISO 9001, 
título que valida o padrão de qualidade dos serviços. 
Após legitimar, em auditoria, a conformidade dos 
processos, o órgão certificador Det Norske Veritas 
Germanis Lloyd (DNV-GL) aprovou a renovação da 
certificação. Alguns processos próprios do COI contri-
buíram incisivamente para a manutenção do título:

• Rastreabilidade dos instrumentais utilizados; 
• Desinfecção da linha d’água; 
• Controle dos riscos assistenciais; 
• Checklist da Cirurgia Segura; 

• Registro de eventos adversos; 
• Controle de não-conformidades no processo.

Capacitação 

No ano dedicado à capacitação, o COI somou mais 
de 8 mil horas de treinamento e reciclagem técnica, 
totalizando 41h/per capita. Cumprindo o cronograma, 
a Comissão de Ensino e Pesquisa realizou cursos para 
o aprimoramento do corpo clínico do COI. 

Auditorias clínicas 
realizadas em 2019

*Auditorias internas e externas, 
iniciais e finais 

6.837

A incorporação tecnológica garante melhores resultados 
estéticos e funcionais, maior comodidade e redução no 
número de sessões clínicas.
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I Encontro Científico Multidisciplinar 

A realização do 1º Encontro Científico Multidisciplinar, 
no auditório do Hospital Márcio Cunha, foi um diferencial 
entre as iniciativas de difusão do conhecimento. O evento 
teve como preletores médicos e dentistas, recorrendo à 
interdisciplinaridade com foco em pacientes comuns. Fo-
ram abordados temas, como “Dor Orofacial: Diagnóstico e 
tratamento”, ministrado pelo médico Wanderley Freitas de 
Morais, especialista em Anestesiologia e clínico de dor no 
Hospital Marcio Cunha, e “Abordagem multidisciplinar do 
paciente de DTM e Dor Orofacial”, ministrado pelo dentista 
Eduardo Januzzi, doutor e mestre em DTM e Dor Orofacial. 
Participaram, em média, 70 profissionais, entre cirurgiões 
dentistas, fisioterapeutas, médicos, técnicas em saúde 
bucal e estudantes de odontologia do Vale do Aço. Além 
do Encontro, foram realizados outros cursos in company, 
no COI, no decorrer de 2019, e enviados profissionais para 
participação em congressos externos, objetivando o apri-
moramento em áreas específicas.

Odontologia Restauradora: Perspectivas da Longevidade, ministrado pelo professor Sanzio Marques - 
mestre em Dentística Restauradora.

Curso na Tecnologia CAD CAM para clínicos, ministrado pelo professor Leandro Passos Soares – mestre 
e doutor em Prótese Dentária pela ABORJ.

Aplicação do Laser na Odontologia, ministrado pela professora Leila Soares Ferreira - doutora e 
especialista em Dentística pela FOUSP. 

Participação no Meeting de Odontologia 
Digital, realizado em Belo Horizonte.

Congresso Internacional de Prótese Dentária 
em São Paulo.

Curso de Odontologia Hospitalar: Uma 
Abordagem para Cirurgiões Dentistas, em 
Belo Horizonte.

Curso sobre Sistema E-Max para 
estratificação e maquiagem de coroas 
estéticas em porcelana, em Caxias do Sul. 

Outros cursos in company realizados para os profissionais do COI, em 2019

Participação em congressos

1º Encontro Científico Multidisciplinar trouxe temas 
diversificados de relevância para médicos e dentistas.

Dentistas do COI, acompanhados do professor Sanzio 
Marques, durante curso de Odontologia Restauradora - 
Perspectivas da Longevidade.
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Inovação

A inovação está no DNA da Fundação São Francisco Xavier e se manifesta em todas as suas unidades de 
negócios. Em 2019, a criação da AGENDA SMART, uma nova modalidade de gerenciamento das agendas 
clínicas, promoveu maior integração entre os consultórios e o setor de marcação de consultas, garantindo 
que as agendas recebam a quantidade correta de pacientes, atendendo tanto à demanda de pacientes em 
espera quanto à necessidade de consultas semanais, para que o tratamento não se prolongue por muito 
tempo.

Benefícios

• Gestão das agendas de forma simples, rápida e inteligente.

• Fácil visualização de vagas.

• Disponibilização de vagas de acordo com o volume de altas de cada profissional.

Inovação no Tratamento da DTM

Em 2019, o COI implantou uma nova técnica para o 
tratamento da DTM - Disfunção da Articulação Tem-
poromandibular. Entre os distúrbios mais recorren-
tes no mundo, o bruxismo atinge aproximadamente 
60% da população. A gravidade e a duração do 
problema variam de acordo com circunstâncias indi-
viduais. A Viscossuplementação para o tratamento 
da DTM é uma técnica minimamente invasiva, de 
baixo custo, e com bons resultados em curto e mé-
dio prazos. Amplamente utilizada no tratamento de 
osteoartrite/osteoartrose de grandes articulações, 
como joelho, quadril e ombro, consiste na injeção 
intra-articular de ácido hialurônico para eliminar 
ou diminuir a dor e proporcionar ganho funcional, 
promovendo melhora qualitativa e quantitativa da 
lubrificação articular. 

Visitas 

O COI mantém as suas portas abertas, também, 
para contribuir na formação de profissionais qua-
lificados. Em 2019, a unidade recebeu a visita de 
39 alunos da turma de Odontologia da Faculdade 
FADIPA, de Ipatinga/MG. Os estudantes puderam 
conhecer um pouco do programa de atendimento e 
se impressionaram com o funcionamento do labora-
tório de prótese digital, que utiliza a mais moderna 
tecnologia para a confecção de coroas estéticas 

em porcelana. Todas as imagens produzidas por um 
scanner intraoral são processadas em impressoras 
3D e fresadoras de cerâmicas odontológicas, agi-
lizando o processo de confecção e conferindo alto 
nível de adaptação final.

A implementação de tecnologia na busca por resultados 
efetivos é realidade no COI.
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Parceria com o Baby Care 

Em 2019, o COI estabeleceu mais uma parceria de 
sucesso, desta vez com o Colégio São Francisco 
Xavier, prestando acompanhamento odontológico 
aos alunos do Baby Care. Além de palestras para os 
pais, sobre a manutenção da saúde bucal familiar, 
as crianças são avaliadas clinicamente pelas odon-
topediatras do COI, para pesquisa de cárie dental e 
outras patologias prevalentes na primeira infância. 
As necessidades de tratamento são encaminhadas 
para a unidade no COI do bairro Horto. Apesar de 
incipiente, o projeto foi muito bem recebido pelo 
corpo docente e, também, pelos pais, e começa a 
apresentar os primeiros resultados.

Em 2019, 74 crianças foram 
avaliadas clinicamente pelas 
odontopediatras do COI. 

Odontologia na Oncologia

Ciente da importância da atuação odontológica para 
os tratamentos de câncer, o COI tem trabalhado jun-
tamente com a equipe da Unidade de Oncologia da 
FSFX, no suporte aos pacientes que estão em trata-
mento de quimioterapia e/ou radioterapia em região 
de cabeça e pescoço. Os atendimentos são presta-
dos, por especialistas em Odontologia Hospitalar, 
aos pacientes internados nas unidades hospitalares 
e odontológicas da FSFX. A realização da Fototera-
pia (Laserterapia de Baixa Potência) melhora a con-
dição bucal, proporcionando mais qualidade de vida 
e minimizando os efeitos colaterais do tratamento 
na cavidade oral.

Melhorias  
estruturais
Para manter o padrão de qualidade e 
segurança assistencial nos serviços 
prestados, foram realizadas, em 2019, 
várias melhorias nos espaços físicos: 

Revitalização do consultório odontológico do 
Hospital Márcio Cunha;

Revitalização da recepção principal do COI Sede – 
Horto.

“Associando a laserterapia ao início dos ciclos de quimioterapia e logo nas primeiras 
sessões de radioterapia, é possível promover um efeito analgésico, acelerando o processo 
de cicatrização e reparação tecidual. E conseguimos um efeito profilático ao surgimento 
da Mucosite Oral, podendo gerar, para o paciente, o benefício do não aparecimento das 
lesões, e mesmo nos casos em que ainda aparecem, essas lesões surgem na sua forma 
mais branda e dificilmente evoluem para um estágio mais grave”.

Mayara Papa Neves Torres, cirurgiã-dentista, integrante da equipe odontológica 

Consultórios modernos e bem equipados garantem conforto e 
contribuem para a efetividade dos tratamentos.
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5
FESFX – Fundação Educacional 
São Francisco Xavier
Originada da expertise educacional acumulada pela Fundação São 
Francisco Xavier, ao longo de décadas, a Instituição é responsável por 
gerir as unidades que promovem o ensino, da base à formação superior, 
com altos índices de desempenho.
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O compromisso com o desenvolvimento humano, a 
valorização do conhecimento como agente trans-
formador e a responsabilidade de contribuir para o 
equilíbrio social são valores que antecedem a Funda-
ção São Francisco Xavier. As diretrizes, tão presentes 
nas ações da Instituição, são parte da filosofia de sua 
instituidora, a Usiminas, que, tão logo instalou-se na 
região leste de Minas Gerais, compreendeu a exten-

Colégio São Francisco Xavier

Baby Care

CSFX Técnico

Faculdade São Francisco Xavier 

10 laboratórios 
58 salas de aprendizado 
19.783 publicações no acervo do sistema de 
bibliotecas (entre títulos e exemplares) 
313 Bolsas Filantropia para Ensino Regular  
1.200 Bolsas Sociais para Curso Técnico 
Certificação ISO 9001 
3.327 alunos em 2019 

Vocação para 
formar cidadãos
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são do seu papel, não somente como propulsora do 
desenvolvimento econômico local, mas também como 
co-responsável pelo desenvolvimento das pessoas. 

Foi assim que, em 1962, emergiu a primeira unidade 
de negócio da FSFX, antes mesmo da existência da 
Instituição. O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) foi 
criado pela Usiminas com o propósito inicial de ofere-

cer ensino de qualidade aos empregados da Siderúr-
gica e seus familiares. Um trabalho marcado, invaria-
velmente, pela evolução permanente, precedida das 
melhores práticas, como a certificação e manutenção 
da ISO 9001, e que possibilitaram ao Colégio, ao longo 
de tantas décadas, estar entre as mais bem avaliadas 
instituições educacionais do estado e do país.

Do ensino de base à 
graduação, um ciclo completo 
pautado pela excelência
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Do ensino de base à formação técnica profissional, 
o CSFX cresceu e proporcionou conquistas rele-
vantes para a comunidade, que vão de volumosas 
aprovações em processos seletivos e vestibulares 
à formação profissional de qualidade, elevando a 
prestação de serviços na região. A performance 
educacional ascendente, sempre vinculada a uma 
gestão de excelência e focada em novas oportuni-
dades de desenvolvimento, culminou, em 2019, na 
criação da Faculdade São Francisco Xavier. 

Além de completar o ciclo de ensino - da educação 
infantil à graduação superior -, a nova unidade, 
associada às demais unidades do Colégio, abriu 
precedentes para que o pilar educacional da Fun-
dação São Francisco Xavier ganhasse autonomia, 
consolidando uma nova Instituição vinculada ao 
Sistema Usiminas. Assim, no ano em que comple-
tou 50 anos de atuação, a Fundação São Francisco 
Xavier emancipou o seu braço educacional, ins-
tituindo a Fundação Educacional São Francisco 
Xavier (FESFX).

As exigências educacionais acompanham a evolu-
ção do mundo moderno, desafiando as instituições 
a inovarem continuamente. Competir com o mundo 
fora dos muros da escola é uma realidade que 
força as organizações a tornar a experiência em 
sala de aula mais significativa e dinâmica. Desta 
forma, o Colégio São Francisco Xavier tem busca-
do incrementar as estratégias de ensino e incluir 
inovações, por meio da utilização de instrumentos 
tecnológicos e de ações que favorecem o protago-
nismo do aluno, conforme previsto na Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC). Além disso, a Insti-
tuição reitera o seu compromisso com a dimensão 
socioemocional, com uma matriz que contempla a 
formação humanística dos alunos, favorecendo o 
desenvolvimento integral e tornando-os capazes de 
aplicar, na sociedade, os conhecimentos adquiri-
dos, de forma ética. 

Nesse cenário, a partir de um levantamento de 
interesses, realizado pela Equipe Sanfranciscana 
com alunos e familiares, o CSFX está, cada vez 
mais, conectado às exigências do mundo moderno, 
e em 2019 contou com:

3 unidades - Ensino Regular - Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio / Curso 
Técnico / Baby Care - Berçário ao Maternal II. 
133 professores  
313 alunos contemplados com bolsa filantropia

Alinhado ao seu tempo

Efetivo Escolar em 2019

Cursos Ano 2019

Baby Care 79

Educação Infantil 226

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º Anos EF 655

Ensino Fundamental II - 6º ao 9º Anos EF 571

Ensino Médio 328

Cursos Técnicos 1.230

TOTAL CSFX 3.089

CSFX Extensão: MBA e Pós-graduação 238

TOTAL CSFX + Extensão 3.327
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A FESFX mantém investimentos em melhorias e 
incrementos, que vão desde a seleção dos profis-
sionais mais qualificados presentes no mercado 
até os recursos mais modernos, compatíveis com o 
Projeto Pedagógico da Escola. Dentre as novidades 
realizadas em 2019, estão: 

Implantação da disciplina Mind Makers (Pensa-
mento Computacional) em todo o Ensino Funda-
mental e 1ª série do EM; 
Programa Bilíngue em todas as séries do Ensino 
Fundamental; 
Escola de Esportes CSFX, com oferta das moda-
lidades: futsal, futebol society, balé, handebol, 
judô, jazz e vôlei;  
Salas invertidas, projetadas para atender às me-
todologias ativas, em consonância com o planeja-
mento de cada série; 
Laboratórios equipados e em conformidades com 
as exigências do MEC; 
Dispositivos móveis com notebooks disponíveis 
para a utilização da equipe pedagógica nas salas 
de aulas; 
Internet sem fio em toda a escola; 
Laboratório de simulação realística para atender 
às demandas das aulas de Ciências da Natureza; 
Projetos socioemocionais, desenvolvidos pelo 
Serviço de Orientação Educacional, em parceria 
com entidades da região; 
CSFX Integral – da Educação Infantil às séries 
finais do Ensino Fundamental.

Café com a Direção

Alinhado às diretrizes da Fundação São Francisco 
Xavier, que reforçam a participação como um as-
pecto positivo e com ganhos em gestão, em 2019, 
o CSFX reformulou o “Café com a Direção”, esten-
dendo a oportunidade de encontro entre alunos e 
direção, também, para os pais e colaboradores de 
todos os setores da Instituição. O momento permite 
que os participantes expressem as suas percepções 
sobre o Colégio, de forma descontraída. Para viabi-
lizar os encontros, foi criada uma agenda da dire-
ção com os alunos representantes de cada série, do 
5º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, 
e ampliada para representantes de pais, colabora-
dores, professores e equipe administrativa. 

Participaram do Café com 
a Direção: 364 alunos, 60 
pais, 43 professores e 36 
colaboradores da equipe 
administrativa. 

“Fazer educação exige, de todos nós, uma postura de ouvintes atenciosos aos clamores 
daqueles que fazem uso dos nossos serviços. Quando mudamos a partir da percepção do 
aluno, dos pais e dos colaboradores, temos mais chances de sermos assertivos”.

Solange Liége dos Santos Prado, diretora do CSFX
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Alunos se dedicam às atividades educacionais, compartilhando conhecimento no Laboratório de Informática.
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Desatando nós e fazendo laços

Na contínua missão de ofertar conhecimento e ser 
referência na formação de princípios e valores e 
no desenvolvimento das habilidades socioemocio-
nais, o CSFX promove o projeto Desatando Nós e 
Fazendo Laços. Trata-se de um convite aos pais/
responsáveis dos alunos para a discussão de temas 
relevantes ao acompanhamento do desenvolvimen-
to do filho, por meio de um ciclo de palestras.

Palestras em 2019:

Vencendo a Síndrome do Imperador:  
pais empoderados educam melhor.

O evento, ministrado por Leo Fraiman, levantou 
discussões sobre o tema “Síndrome do Imperador”, 
nomenclatura dada ao tipo de comportamento no 
qual a criança ou adolescente se porta ou é tratado 
como autoridade máxima na família. A palestra 
teve o objetivo de alertar pais, educadores, cola-
boradores e a comunidade em geral, a respeito da 
realidade da criação e os sinais comportamentais 
de crianças e adolescentes. Leo Fraiman é psicote-
rapeuta, especialista em psicologia educacional e 
mestre em psicologia educacional e do desenvol-
vimento humano pela Universidade de São Paulo 
(USP). É Master Practitioner pela Sociedade Bra-
sileira de Programação Neurolinguística (SBPNL), 
professor e orientador profissional. É autor de 
mais de 20 livros educacionais, entre os quais se 
destaca: “Metodologia OPEE (Empreendedorismo 
e Projeto de Vida)”, que atualmente é utilizado por 
mais de 150 mil alunos em todo o Brasil

Inteligência emocional é preciso:  
o desafio da família junto aos filhos.

A palestra, ministrada por Leonardo Morelli, abor-
dou a importância da inteligência emocional na 
vida das pessoas e como é possível desenvolvê-la, 
para tornar-se preparado para um mundo em cons-
tantes mudanças e repleto de desafios. Leonardo 
Morelli é graduado em psicologia pela FUMEC, 
mestre em psicologia pelo Centro Ericksoriano do 
México, diretor do Instituto Milton H. Erickson Vale 
do Aço, especializado em Psicologia Ericksoriana 
pela The Fundation Milton H Erickson, com 27 anos 
de carreira clínica e mais de 10 mil atendimentos. 

AVALIAÇÃO 360o

Com o intuito de apurar a satisfação dos clientes 
externos em relação aos serviços do CSFX, a Ava-
liação 360º se mostra uma ferramenta essencial 
de feedback para que oportunidades de melhorias 
sejam identificadas, contribuindo para a cultura 
de mudança e aperfeiçoamento contínuo. No ano 
de 2019, houve uma diminuição no número de 
avaliadores, de 1.716, em 2018, para 1.293, sendo 
destes 1.062 alunos e 231 pais. O resultado geral 
de satisfação foi de 88,59%, para um piso de 87% 
e uma meta de 90%. Observou-se um aumento de 
2,2 pontos percentuais, em relação ao ano de 2018, 
quando o resultado foi 86,39%.

Com uma satisfação de 96,19%, o Laboratório de 
Informática obteve o melhor resultado. Além disso, 
a Escola de Esportes e os Laboratórios de Biologia, 
Ciências, Física, Informática, Química e Recursos 
Didáticos e Tecnológicos tiveram um resultado acima 
de 90%. Por outro lado, Comunicação, com 79,82% 
de satisfação, foi o único abaixo de 80%. Apesar da 
melhoria do resultado em relação a 2018, o período 
em que ocorreu a mudança no sistema de avaliação 
para a metodologia NPS apresentou também uma 
diminuição no número de adesão dos respondentes 
da Avaliação 360º.

Com uma base comparativa crescente no novo 
sistema, a Avaliação 360º vem sendo aperfeiçoa-
da e proporcionando conhecimento que apoia as 
decisões dos gestores. Os setores com maiores 
possibilidades de melhoria foram identificados e, 
juntamente, com a base histórica construída, ações 
mais precisas podem ser planejadas.

Respondentes 360 Adesão

Número 2018 2019 2018 2019

Total 1.716 1.293 47,2% 34,8%

Alunos 1.120 1.062 61,6% 57,1%

Pais 596 231 32,8% 12,4%
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Sistema Avaliar

Implantado em 2015, o Sistema Avaliar é uma 
ferramenta de programação web, que permite à es-
cola a aplicação de avaliação on-line, com correção 
por meio de marcadores usados pelo professor, ou 
prova impressa, com a leitura do cartão-resposta. 
O recurso, criado e totalmente customizado pela 
Instituição, confere qualidade padronizada na 
avaliação dos alunos, gera economia, amplia a se-
gurança e possibilita resultados instantâneos para 
alunos, famílias e escola. Além da comodidade 
para o usuário, o Avaliar garante 

uma série de benefícios à equipe pedagógica, 
como: relatórios que permitem ensino adaptati-
vo/personalizado, acesso ao banco com grande 
variedade de questões, provas personalizadas nos 
modelos estáticos e dinâmicos, correção automá-
tica das avaliações, exportação automática das 
notas, rapidez na entrega de resultados, exibição 
automática da nota e do gabarito, ao finalizar a 
prova de avaliação do aluno e, também, flexibilida-
de para a realização da prova pelo aluno, em casa 
ou na escola.

O sistema disponibiliza, para o professor e a equipe 
pedagógica, além do relatório de notas, vários rela-
tórios para análise de desempenho do aluno. Este 
conjunto de relatórios aponta as habilidades não 
vencidas na avaliação por turma, série, segmento 
e faixa etária, otimizando o tempo do professor e 
oferecendo-lhe várias possibilidades de análises. 
Com os resultados em mão, em tempo recorde, o 
professor poderá verificar os encaminhamentos ne-
cessários para a melhoria da qualidade do ensino 
oferecido e elaborar o plano de ação, antes da pró-
xima avaliação. Quanto aos benefícios financeiros 
destaca-se a redução de custos, devido à economia 
na impressão das avaliações e mão de obra.

Com os resultados em 
mão, em tempo recorde, o 
professor poderá verificar os 
encaminhamentos necessários 
para a melhoria da qualidade 
do ensino oferecido e elaborar 
o plano de ação, antes da 
próxima avaliação. 

MODELO DE OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORREÇÃO DE AVALIAÇÕES (AVALIAÇÃO IMPRESSA)

Processo Quantidade de avaliações 
corrigidas

Quantidade de questões 
corrigidas Tempo de correção 

Correção manual pelo 
professor

160
14.400  

(90 questões cada prova)
5 dias

Correção pelo Sistema 160
14.400  

(90 questões cada prova)
2 horas

CORRIGIDAS 80 AVALIAÇÕES/HORA = 7.200 QUESTÕES/HORA

ECONOMIA IMPRESSÕES – ANO 2019

Quantidade de avaliações 
online

Média de páginas por 
avaliação Média de alunos por turma Total de impressões eco-

nomizadas

294 8 40 94.080

VALOR ECONOMIZADO COM IMPRESSÃO = R$ 14.112 
Fórmula de cálculo: Total de impressões economizadas * Valor da cópia R$ 0,15

ECONOMIA COM MÃO DE OBRA PARA CORREÇÃO = R$ 1.680,00 
Fórmula de cálculo:  

Quantidade de avaliaçãoes / Média de alunos por turma = Quantidade média de turmas 
Quantidade média de turmas *4 horas (tempo de correção por turma) = Total de horas para correção 

Total de horas para correção *R$ 60,00 (média do valor hora/aula do professor)
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Sistemas de bibliotecas

Para a Fundação Educacional São Francisco Xavier, 
o fomento à leitura e ao ensino de competências 
informacionais e midiáticas de crianças, jovens e 
adultos tornou-se urgente para o fortalecimento do 
senso crítico, uso ético da informação e exercício 
pleno da cidadania. O Sistema de Bibliotecas da 
Fundação Educacional São Francisco Xavier (SB/
FESFX) é responsável, tecnicamente, pelo provi-
mento de informações necessárias às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão de todos os segmen-
tos, do Ensino Infantil ao Superior, pelo comparti-
lhamento das diversas manifestações culturais e 
pelo desenvolvimento de habilidades e competên-
cias informacionais. O SB/FESFX é composto por 
cinco bibliotecas: Bebeteca, dedicada ao segmento 
da Educação Infantil; Biblioteca Maurício de Souza, 
destinada à Educação Infantil e ao Ensino Funda-
mental; Biblioteca Prof. Augusto Tavares de Rezen-

de, direcionada ao Ensino Técnico, e Biblioteca da 
FESFX, para os alunos do Ensino Superior. Para 
prover as atividades do sistema, a FESFX mantém 
uma equipe formada por um biblioteconomista, 
três auxiliares administrativos, um estagiário e um 
Jovem Aprendiz.

A criação de dados e relatórios de empréstimos 
coopera para a gestão dos processos de acompa-
nhamento pedagógico dos alunos. Pensando nisso, 
de forma inédita, o Sistema de Bibliotecas produz 
trimestralmente um Relatório de Empréstimo as-
sociado ao desempenho acadêmico, que funciona 
como uma importante ferramenta de apoio peda-
gógico. Conforme o gráfico apresentado, é notória 
a evolução do uso das bibliotecas, por intermédio 
de projetos, treinamentos, formação de competên-
cias informacionais e fomentação de leitura.

Na tabela, é possível verificar uma relação direta 
entre empréstimos de recursos informacionais com 
o nível de excelência acadêmica do corpo discente 
dos alunos do ensino regular (do 1º ano do Ensino 
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio).

Ressalta-se que o Sistema de Bibliotecas contribui, 
fundamentalmente, na formação de todas as com-
petências exigidas na Base Nacional Comum Cur-
ricular, orientada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). Para 
nortear a gestão das bibliotecas, foram criados o 

regulamento do Sistema de Bibliotecas, a proposta 
pedagógica do SB/FESFX, a política de desenvolvi-
mento do acervo, o planejamento anual e um plano 
de fomento e incentivo à leitura e de formação de 
competências informacionais e midiáticas. O Siste-
ma de Bibliotecas é coordenado por um bibliotecá-
rio devidamente registrado no Conselho Regional 
de Biblioteconomia 6ª Região, conforme exige a Lei 
n° 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre 
a profissão de bibliotecário e regula seu exercício.
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Empréstimo anual do Sistema de Bibliotecas 

Fonte: Sistema Pergamum, 2019.
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Bibliotecas:  
produtos e serviços
Consulta ao acervo (6.317 títulos e 
13.476exemplares);  
Empréstimo (domiciliar, especial e entre 
bibliotecas), devolução e renovação de 
materiais em qualquer Biblioteca da FESFX;  
Acesso à biblioteca digital e base de dados; 
Levantamento bibliográfico; Espaços de estudo 
individual e coletivo, rede Wi-Fi, computadores 
e guarda-volumes;  
Visitas orientadas;  
Comutação bibliográfica;  
Orientação e normalização bibliográfica; 
Curadoria digital;  
Treinamento/ Capacitação de usuários; 
Serviços de alertas, boletins Informativos e 
divulgação  de manifestações culturais, por 
meio da Agenda Semanal e quadros de avisos;  
Exposições e eventos;  
Cine Clube;  
Clube de leitura;  
Orientação informacional; 
Coleta, análise e apresentação de dados 
estatísticos das atividades desenvolvidas; 
Desenvolvimento de acervo (livros, revistas, 
jornais etc); 
Inventário do acervo da Biblioteca; 
Emissão da declaração de Nada Consta dos 
usuários, em caso de desligamento;  
Apoio nas metodologias ativas em todos os 
segmentos de ensino. Alunos do Fundamental em atividade na Biblioteca  

Maurício de Souza.
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Pensamento Computacional:  
nova disciplina 

Em parceria com a empresa Mind Makers, em 2019, 
o CSFX inseriu em sua grade curricular a disciplina 
“Pensamento Computacional”, cujo foco é desen-
volver habilidades socioemocionais, criatividade, 
resolução de problemas, trabalho em equipe, res-
ponsabilidade e autoconfiança, em sinergia com o 
aprendizado de novas tecnologias (programação de 
computadores, robótica e circuitos eletrônicos). Am-
parada por um currículo estruturado e um material 
pedagógico robusto, a nova disciplina oferece recur-
sos didáticos inovadores para aprendizagem CODE, 
que desenvolve capacidades cognitivas através de 
programação de computadores, e MAKER, que solidi-
fica o conhecimento abstrato a partir da manipulação 
e construção de objetos concretos. Durante as aulas, 
são apresentadas “situações-problemas”, que exigem 
a aplicação de conhecimentos teóricos e técnicos, 
além de habilidades cognitivas e socioemocionais, 
que se assemelham aos da vida real. Os projetos 
multidisciplinares ainda contribuem para consolidar 
conteúdos curriculares, na medida em que os alunos 
colocam em prática diversos conceitos aprendidos em 
sua jornada escolar.

Educação Bilíngue

O Colégio São Francisco Xavier, em parceria com 
o programa da International School, implantou, 
em 2019, uma proposta de aprendizagem bilíngue 
inovadora, com o objetivo de consolidar o estudo 
da língua inglesa como um processo de ensino-
-aprendizagem diferenciado, tendo o aluno como 
ser integral e elemento ativo no contexto global. 
O programa oferece uma metodologia utilizada na 

União Europeia, seguindo as diretrizes do Ensino 
Integrado de Conteúdos e Línguas, o CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), bem como os 
quatro pilares da Unesco. A International School 
está presente em todos os estados brasileiros com 
um número aproximado de 85.000 alunos.

Assim, o CSFX apropriou-se de um pacote chama-
do “Essential”, que possui uma carga horária de 
cinco horas semanais, inserida à grade curricular.  
Inicialmente, atendendo ao Maternal I, Maternal II, 
Maternal III, 1º e 2º períodos do Ensino Infantil e 
1º ano do Ensino Fundamental I. No primeiro ano 
de funcionamento e execução na Educação Infan-
til, o programa trouxe um resultado satisfatório 
para alunos, pais e escola. Diante do resultado, 
foi definida a extensão do programa para o Ensino 
Fundamental I e II.  

O programa Educação Bilíngue 
será estendido para o 1º ano do 
Ensino Médio, com uma proposta de 
aprendizagem renovadora, baseada 
em estudos e projetos, oportunizando 
o desenvolvimento do senso crítico, 
comunicação, independência, 
contemplando as competências do 
século XXI, bem como as diretrizes 
da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

Para 2020

Espaço dedicado à disciplina “Pensamento Computacional”.
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A nova forma de trabalhar a aquisição da língua con-
firmou a eficácia do programa, proporcionando um 
avanço significativo da aprendizagem, em 2019. 

Como resultado de um programa de excelência, 
o “Bilingual Program da International School” 
oferece aulas com conteúdos desenvolvidos para 
familiarizar o aluno com o formato dos Exames de 
Cambridge, que são oferecidos em diversos níveis 
linguísticos, respeitando a faixa etária e maturida-
de dos alunos. 

Em 2019, 26 alunos do CSFX 
realizaram testes alinhados ao 
formato adotado em Cambridge 
e o resultado foi 100% de 
aprovação, inclusive com mérito.

Educação em segurança e saúde 

Mediante o impacto social, econômico e psicológi-
co que os acidentes podem gerar na sociedade, no 
ambiente de trabalho e, principalmente, na própria 
vítima e seus familiares, o Colégio São Francisco 
Xavier apresenta em sua Matriz Curricular a dis-
ciplina Educação em Segurança e Saúde. Com te-
máticas adequadas às faixas etárias dos alunos, o 
projeto tem o objetivo de desenvolver, nas crianças 
e adolescentes, uma cultura de cuidados e de valo-
rização da vida, envolvendo os riscos e as análises 
de acidentes e situações corriqueiras a que são 
suscetíveis. Para além dos conteúdos programáti-
cos, a preocupação da Instituição, com o estabele-
cimento da relação entre teoria e prática, por meio 
de ações concretas, de forma que se transforme em 
conceito de segurança e saúde para a vida.

Realizada durante os três anos do Ensino Médio, a modalidade de vestibular seriado 
permite a avaliação gradual do desempenho dos alunos. Difere do vestibular 
tradicional, principalmente por ser realizado enquanto o estudante está cursando o 
Ensino Médio. As provas são sequenciadas e realizadas ano a ano, incluindo ao menos 
uma redação. A avaliação seriada é aberta a todos os alunos matriculados no Ensino 
Médio, que normalmente se inscrevem quando entram para a 1ª série do Ensino 
Médio. Uma das vantagens do Processo Seletivo Seriado é que o candidato pode se 
inscrever no exame sem precisar decidir qual curso irá fazer. Esta decisão se torna 
obrigatória apenas na última etapa do processo.

Vestibulares seriados
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ENEM 1500

Desempenho acima da média. Este tem sido o resul-
tado obtido pelos alunos do CSFX no Exame Na-
cional do Ensino Médio (ENEM) e, a cada ano, eles 
deixam o Colégio para ingressarem nas faculdades 
e universidades de suas escolhas, no Brasil e até em 
outros países. E para contribuir em suas performan-
ces, o CSFX mantém, para os alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, o curso de preparação “Enem 1.500”, 
que fomenta o estudo e a resolução de 1.500 ques-
tões abrangendo todas as áreas de conhecimento. 
Há, ainda, outras atividades que preparam os alunos 
do CSFX para o vestibular e ENEM, como o Corujão, 
com aulões interdisciplinares, dinâmicos e baseados 
em questões atuais sempre abordadas nos exames. 

Aprovações 

Em 2019, 50% dos alunos obtiveram média superior 
a 900 no caderno de Redação do ENEM, com mais 
de 120 aprovações. Somente em Minas Gerais, 14 
instituições, entre públicas e privadas, abriram suas 
portas para os estudantes aprovados do CSFX. Há, 
ainda, registro de aprovações na capital federal, 
Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e Paraíba. 

Destaca-se a evolução anual de aprovação no curso 
de Medicina. Os resultados foram computados até 
fevereiro de 2020. Também chama atenção a diversi-
dade dos cursos escolhidos. Somente na área da en-
genharia, houve aprovações em Aeronáutica, Aeroes-
pacial, Engenharia de Petróleo, Elétrica, Computação 
Química, Ambiental, Florestal e Biossistemas. 

Olimpíadas do Conhecimento

A participação dos alunos do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio em olimpíadas científicas, tanto em 
níveis estaduais quanto nacionais, mantém-se em um 
patamar elevado de conquistas, comprovando que o 
talento, associado ao ensino de qualidade, é capaz 
de grandes feitos. As competições proporcionam aos 
estudantes experiências significativas e contribuem, 
de forma expressiva, para a educação e o desenvol-
vimento do nosso país. Para chegar à premiação, os 
alunos passaram por intensa preparação, envolvendo 
a divulgação detalhada das competições, treinamen-
tos contínuos, exposição de resultados, reconheci-
mento dos alunos e celebração merecida das vitórias. 
O CSFX tem ampliado as participações nas olimpía-
das e conseguido que um maior número de alunos 
estejam aptos a participarem dessas iniciativas.

Olimpíada Brasileira de Matemática 
de Escolas Públicas (OBMEP) 
30 classificados para a 2ª fase  
7 alunos com menção honrosa

Olimpíada Brasileira e Mineira de 
Matemática (OBM) (OMM)

Olimpíada Mineira de Matemática 
12 participantes  
• 1 medalha de prata

Olimpíada Canguru de Matemática 
• 4 ouros/EFII 
• 2 pratas/EFII 
• 9 bronze/EFII

Olimpíada Brasileira de Física (OBF)  
Classificados para a 2ª fase: 32 alunos 
Classificados para a 3ª fase: 2 alunos 
• 1 menção honrosa  
• 1 medalha de bronze 

Olimpíada Brasileira de Química 
Júnior (OBQ Jr.) 
26 alunos classificados para a 2ª fase 
• 1 menção honrosa 

Olimpíada Mineira de Química (OBQ) 
12 alunos classificados para a 2ª fase 
• 1 medalha de prata 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA)/MOBFOGUE 
Realização em fase única 
• 5 medalhas de ouro 
• 10 medalhas de prata 
• 26 medalhas de bronze

MOBFOG – Mostra Brasileira de 
Foguetes 
• 3 ouros e 8 bronzes, na primeira etapa 
• 3 pratas + troféu de vice-campeão, na 
final

Olimpíada Nacional de História do 
Brasil (ONHB) 
• 42 participações na 1ª e 2ª fases  
• 41 participações na 3ª e 4ª fases  
• 35 participações na 5ª fase  
• 33 participações na 6ª fase 
• 5 finalistas

Olimpíada de Robótica Modalidade 
Teórica (OBR) 
Nível 4: 1 prata e 1 bronze 
Nível 5:  1 ouro, 2 pratas e 1 bronze

Olimpíada de Robótica Fase prática 
• 7 alunos participantes da final 
Não houve classificados para a 
Estadual

Olimpíada POLIEDRO 
14 alunos participantes da 2ª fase 
• 1 menção honrosa - nível ii 
• 1 menção honrosa - nível iv 
• 1 medalha de prata - nível iv 
• 1 medalha de bronze - nível iii

Concurso de Arte Cultura – Promovido 
pelo Poliedro 
CATEGORIA I – TIRINHA, CHARGE OU HQ  
• 1 medalha em 3º lugar 
CATEGORIA V – CARTA PESSOAL 
• 1 medalha em 3º lugar

Participações em 2019:

Destaques
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Escola de Esportes CSFX

A Escola de Esportes do Colégio São Francisco 
Xavier é uma iniciativa, de caráter educativo e 
social, que contribui para a melhoria da qualidade 
de vida e estimula o bem-estar físico. O projeto 
alia esporte e educação, oferece às crianças e aos 
adolescentes atividades físicas e recreativas com 
embasamento teórico e orientação de profissionais 
do CSFX. As modalidades ofertadas são Judô, Balé, 
Jazz, Futsal, Futebol Society e Handebol, e as tur-
mas, divididas por faixa etária. As aulas acontecem 
duas vezes por semana, após o turno vespertino. 
Ao longo do ano de 2019, a Escola de Esportes 
CSFX promoveu eventos esportivos, entre eles o 
Festival de Judô e a Troca de Faixa. O intuito é de-
monstrar as atividades trabalhadas nas aulas, bem 
como as habilidades desenvolvidas. No espetáculo 
“A Incrível Máquina do Tempo”, alunos puderam 
demonstrar um pouco do que foi trabalhado nas 
aulas de Balé e Jazz, em coreografias elaboradas 
pelas professoras. Já em relação às modalidades de 
Futsal, Futebol Society e Handebol, a realização de 
jogos de integração possibilitaram a interação das 
famílias com seus filhos e equipes convidadas.

Esporte integrando alunos

O fomento à pratica esportiva está presente na 
trajetória do Colégio São Francisco Xavier, em 
todos os tempos. Como instrumento educacional, o 
esporte visa o desenvolvimento integral do sujeito, 
capacitando-o para lidar com suas necessidades, 
expectativas e desejos, de forma que o mesmo pos-
sa desenvolver as competências técnicas, sociais 
e comunicativas, essenciais para o seu processo 
de desenvolvimento individual e social. Assim, ao 
longo do ano letivo, são promovidos torneios de 
Futebol Society, Handebol, Voleibol e Basquete. 
Durante a preparação para os jogos, os alunos se 
organizam, escolhendo os nomes das equipes, con-
feccionando uniformes, escudos e bandeiras dos 
times. Há uma interação de toda a escola, por meio 
da formação dos times e das torcidas organizadas. 
Em 2019, as finais dos torneios de Handebol Femi-
nino e Futebol Society Masculino contaram com a 
apresentação de Cheerleaders, animação organiza-
da com música, danças, elementos de ginástica e 
sequências coreográficas. Em todos os torneios, a 
participação dos alunos alcançou a sua totalidade, 
somando Instituição, jogadores e torcidas. 

O Judô e o Balet estão entre as modalidades oferecidas pela Escola de Esportes do CSFX.
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Festa da Família

A interação por meio de atividades recreativas 
constitui uma das estratégicas do CSFX, no for-
talecimento dos laços entre alunos, familiares, 
professores, colaboradores, gestão e comunidade 
em geral. A Festa da Família dá nome ao projeto 
esportivo e de lazer desenvolvido pelo Colégio, no 
qual as famílias são convidadas a participar de ati-
vidades físicas com os filhos. A iniciativa é monta-
da para atender às diversas faixas etárias presentes 
no CSFX, do Baby Care à 3a série do Ensino Médio, 
e conta com o apoio da equipe de enfermagem do 
CSFX Técnico, que dá o suporte necessário para 
alertar o público sobre as condições de saúde para 
participação nas atividades. Em 2019, a criação 
do Percurso Kids viabilizou a participação dos 
alunos do Baby Care, da Educação Infantil e de 
séries inicias do Ensino Fundamental. Para alunos 
das séries finais do Ensino Fundamental e Médio, 
foram programadas caminhada e corrida com 
percursos de 1,5 km e 4 km, respectivamente. Mais 
de mil pessoas estiveram presentes ao evento, que 
continua sendo uma das marcas do CSFX. 

Dia do Estudante

No dia dedicado ao Estudante (11 de agosto), o 
Colégio São Francisco Xavier homenageia os seus 
alunos, viabilizando o evento musical “Acústico 
do Terceirão!”. Em 2019, houve a participação 
de quatro bandas do 3º ano do Ensino Médio e o 
público somou 912 jovens, entre alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 
O CSFX valoriza a arte e o uso da música como 
passaportes para a descontração e a descoberta de 
novas habilidades e talentos.

Jovens Líderes do Bem

A FESFX entende a solidariedade como um valor 
que deve estar presente nas relações, como uma 
resposta empática ao outro ser, parte de uma mes-
ma sociedade à qual todos pertencem. O projeto 
Jovens Líderes do Bem foi criado com o objetivo de 
unir a comunidade escolar na promoção de respei-
to, dignidade, fraternidade, compreensão, bonda-
de, justiça e responsabilidade social. A iniciativa 
conjuga, na formação intelectual dos alunos, a 
consolidação/formação de valores éticos. Em 2019, 

169 alunos do 9º ano do Endino Fundamental II 
participaram do projeto, que contou com o apa-
drinhamento de uma entidade beneficente, que 
recebeu doações, carinho e afeto. Os participantes 
também levaram seus depoimentos aos alunos do 
CSFX, como forma de partilhar e estimular a ação 
solidária.

Vereador Mirim 

Em 2019, a Câmara Municipal de Ipatinga mobi-
lizou seu efetivo para realizar, em parceria com o 
TRE-MG, a eleição parametrizada dos 76 vereado-
res mirins para os próximos quatro anos de manda-
to da 7ª legislatura. A iniciativa possibilita que os 
estudantes aprendam sobre processo legislativo, 
desenvolvendo habilidades de oratória e trabalho 
em equipe, discutindo problemas das comunidades 
e formulando propostas para solucioná-los. O CSFX 
tem duas representantes no atual período e, por 
8 anos consecutivos, elege seus representantes 
em Ipatinga. A eleição mobilizou toda comunidade 
escolar num exercício de aprendizado e cidadania.

CSFX Integral

O CSFX Integral é uma opção que o Colégio São 
Francisco Xavier oferece aos alunos do Baby Care 
(Berçário ao Maternal II) e do Maternal III, da Edu-
cação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental 
II. Ao contextualizar o conhecimento para que, de 
forma dinâmica e criativa, o processo de ensinar a 
aprender seja prazeroso, o CSFX Integral propõe 
um programa de atividades baseadas nos princí-
pios de convivência social, com situações reais do 
cotidiano, vivenciadas na própria escola durante 
o turno integral. Acompanhados por uma equipe 
administrativa e pedagógica integral, os alunos 
são orientados em atividades variadas: deveres 
de casa, atividades complementares e de reforço, 
aulas especializadas, aulas de Natação para os alu-
nos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
I e aulas de Esportes para o Ensino Fundamental II, 
além das aulas de Música e Inglês. Neste sentido, 
o CSFX Integral busca oferecer um espaço para o 
desenvolvimento das habilidades e competências 
necessárias à demanda atual e possibilitar ao alu-
no, além do conhecimento concreto e abstrato do 
mundo, ser também o produtor do próprio saber.
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Baby Care

Com capacidade total para 250 crianças, o Baby 
Care constitui a Unidade III do Colégio São Fran-
cisco Xavier. Trata-se de uma proposta dedicada a 
crianças de até dois anos de idade, favorecendo a  
construção do conhecimento por meio da explora-
ção das possibilidades da tecnologia e integração, 
de acordo com sua faixa etária. Na unidade, são 
desenvolvidos projetos de musicalização, Coleta 
Seletiva, Programa Bilíngue e a disciplina Educa-
ção em Segurança e Saúde, que ensina a cultura 
de prevenção, além dos projetos de socialização e 
desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. 

Um dos diferenciais do Berçário do CSFX é a forma-
ção das equipes que atuam na unidade. Os alunos 
recebem visitas periódicas de médicos e dentis-
tas da Instituição; o refeitório é supervisionado 
pela equipe de nutrição da FSFX, e conta com um 
lactário e cardápios elaborados por nutricionista. 
No total, mais de 30 colaboradores encontram-se 
engajados no processo de desenvolvimento inte-
gral das crianças, sendo eles, também, professores, 
instrutores de música, berçaristas, monitores e 
auxiliares administrativos. 

Em 2019, o Baby Care contou 
com 79 alunos matriculados 
no Ensino Regular e 27 alunos 
matriculados em tempo 
integral. 

A gestão da FESFX permanece cuidadosa em 
ofertar serviços de qualidade máxima também na 
primeira infância, facilitando o acesso a esses ser-
viços. Assim, em 2019, foi viabilizado um desconto 
de 15% nas mensalidades da Educação Infantil 
(Berçário e Maternal I) para as empresas parceiras 
da Instituição. O desconto contempla os filhos ou 
outros dependentes legais, de zero a dois anos de 
idade, dos colaboradores que possuem vínculos 
empregatícios, estatutários ou de estágios com 
as empresas parceiras. O abatimento é efetivado 
sobre as 12 parcelas da mensalidade durante o ano 
letivo e pode ultrapassar os R$ 2,6 mil. Há, ainda, 
o desconto de 30% nos planos de saúde, odontoló-
gicos e aeromédico para os alunos do Baby Care e 
demais unidades do CSFX. 

Parceria com empresas da região proporciona descontos nas mensalidades para dependentes dos colaboradores.
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Unidade de ensino de formação técnica do Colégio 
São Francisco Xavier, o CSFX Técnico vem, ao longo 
dos anos, formando profissionais qualificados para o 
mercado de trabalho, em diferentes áreas do conheci-
mento. Atualmente, são oferecidos oito cursos, minis-
trados nos turnos vespertino e noturno, na Unidade 
II do CSFX, no bairro Horto, em Ipatinga, onde os 
estudantes contam com uma equipe de professores 
altamente capacitada, além de instalações e labo-
ratórios modernos. Os cursos do CSFX Técnico são 
integrados e possuem grades curriculares alinhadas 
às exigências do mercado de trabalho, e seus alunos 
são habilitados conforme as novas práticas exigidas 
pela competitividade.

Cursos Oferecidos

• Técnico em Administração 
• Técnico em Análises Clínicas 
• Técnico em Estética 
• Técnico em Edificações 
• Técnico em Enfermagem 
• Técnico em Informática 
• Técnico em Mecânica 
• Capacitação em Instrumentação Cirúrgica

Portas abertas para o mercado

A oportunidade de concluir a formação, e ser ab-
sorvido imediatamente pelo mercado de trabalho, 
é objetivo perseguido por todos os estudantes de 
nível técnico, que já escolhem a qualificação com 
o foco na atuação prática e remunerada. Optar 
por estudar no CSFX Técnico é ampliar as chances 
de atuar nas principais empresas da região, como 
Usiminas e Cenibra, além da própria FSFX, que 
cada vez mais tem aproveitado os jovens talentos 
oriundos de sua controlada.

CSFX Técnico:  
da sala de aula para o mercado  
de trabalho

CURSO/ÁREA CONTRATAÇÕES 2019

Administração 17

Análises Clínicas 26

Edificações -

Enfermagem 50 

Estética 3

Informática 6

Mecânica 10

Mercado de trabalho (*)  

(*) Alunos formados nos cursos técnicos do CSFX e 
contratados por empresas da região, em 2019

Alunos do CSFX Técnico em atividade no Laboratório de 
Análises Clínicas.



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 195

Faculdade São Francisco Xavier: 
o futuro se faz com escolhas
Curso de Enfermagem

Respaldada pelos argumentos de contribuir com 
a formação de profissionais na região do Vale do 
Aço e, como consequência, melhorar a condição 
de saúde da comunidade, a Faculdade Educacional 
São Francisco Xavier inicia suas atividades inaugu-
rando o curso superior de Enfermagem. A faculda-
de tem como espaço físico a unidade do Colégio 
São Francisco Xavier (CSFX), no bairro Cariru, em 
Ipatinga, cujo ambiente foi completamente prepa-
rado para receber os novos alunos.

Entre os diferenciais do novo curso estão a exper-
tise adquirida pelo CSFX ao longo de 60 anos de 
atuação, sendo 50 anos sob a gestão da FSFX, e a 
estrutura de uma Instituição com sete unidades de 
negócios, incluindo um Hospital acreditado com 
excelência pela Instituição Nacional de Acredita-
ção (ONA), disponível para realização de estágio.

Um dos principais diferenciais 
do curso de Enfermagem é a 
garantia de estágio no Hospital 
Márcio Cunha.

O curso superior de Enfermagem vem também 
ao encontro de demandas da própria Instituição. 
Atualmente, a Fundação São Francisco Xavier 
mantém três unidades hospitalares: Hospital Már-
cio Cunha, em Ipatinga (MG), Hospital Municipal 
Carlos Chagas (HMCC), em Itabira (MG), e Hospital 
de Cubatão (SP). A busca por profissionais quali-
ficados, da área de saúde, é uma constante para o 
setor de Recursos Humanos destas unidades e uma 
oportunidade para os futuros enfermeiros. 

“Os nossos alunos terão a oportunidade de iniciar e finalizar a sua vida escolar na 
Instituição, contando com os melhores métodos de ensino e sendo ensinados pelos 
melhores profissionais do mercado”.

Solange Liége dos Santos Prado, diretora da Faculdade São Francisco Xavier

Novos ambientes foram preparados para receber os alunos da Faculdade São Francisco Xavier.
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Educação e Responsabilidade Social
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Bolsas Sociais

A Fundação Educacional São Francisco Xavier está 
comprometida com a promoção da educação e o 
desenvolvimento social, adotando iniciativas de inclu-
são na comunidade onde está inserida. Uma das mais 
significativas é o Programa de Bolsa Social/Filantro-
pia, o qual destina parte da receita da Instituição a 
bolsas sociais. O benefício contempla estudantes, em 
sua maioria vindos da rede pública e de famílias com 
baixa renda, que ingressam em uma das unidades do 
Colégio São Francisco Xavier. 

Em 2019, foram concedidas 
313 bolsas de estudos inte-
grais para crianças/jovens so-
cioeconomicamente carentes, 
na Educação Básica, em aten-
dimento ao Programa de Gra-
tuidade Escolar/Filantropia.

Os alunos são selecionados por meio de processo 
seletivo previsto em edital. A bolsa é concedida aos 
candidatos que preencherem os critérios socioeconô-
micos e forem aprovados no teste de seleção, confor-
me 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 mí-
nimo para Bolsa Integral. O programa ainda fornece 
uniformes e livros didáticos para alunos do Ensino 
Regular e vale de transporte, quando necessário.

Além das bolsas do Programa 
de Gratuidade/Filantropia, fo-
ram concedidas 1.200 bolsas de 
estudo para os alunos do CSFX 
Técnico, sendo 120 integrais e 
1.080 bolsas com 50% de des-
conto.

Bolsas para Pessoas com Deficiência - PCD’s

Em 2019, com o 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 andamento do Ensino Médio e os 
laudos comprobatórios da deficiência e ou reabilitação.

No total, 15 estudantes foram beneficiados com as bolsas PCD’s.
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Coleta Seletiva

Implantado há cinco anos, o projeto de Coleta Seletiva CSFX tem contribuído consideravelmente para reduzir o 
volume de materiais que seriam descartados nos aterros sanitários ou lixões do município. A iniciativa tem gera-
do ainda renda para integrantes da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Aço (Amavale). 
Por meio do projeto, tem sido possível também promover, nas crianças e adolescentes, uma reflexão sobre o meio 
ambiente.

De 2014 a 2019, o volume anual de resíduos do CSFX caiu de 40 para 35 toneladas. 

DATA PAPEL (kg) PAPELÃO (kg) PLÁSTICO (kg) METAL (kg)

2017 557,5 570,5 47,8 577,2

2018 613,25 910,5 48 777,2

2019 2.019,76 999,4 243,7 487,1

Total 4.956,01 3.257,7 502,2 1.841,5

Impactos da coleta

A reciclagem evita que recursos naturais sejam gas-
tos na produção de novos materiais, tendo impacto na 
preservação ambiental.

• 186 árvores preservadas 
• Economia de 38,2 MWh de energia 
• Economia de 880 mil litros de água 
• Economia de 3.023 kg de minério de ferro 
• Economia de 350 kg de carvão mineral 
• Economia de 47,3 kg de cal 
• Economia de 6,0 kg de petróleo  
• Evitou a emissão de 33,4 toneladas de CO² 
 
*Dados levantados a partir de informações do site Pensan-
do Verde e FAO-ONU. Valores calculados considerando os 
resultados de 2015 a 2019.

Capacidade produtiva

Embora não tenha atingido sua meta, em razão da 
ampliação da ampliação dos atendimentos, a capaci-
dade produtiva da Fundação Educacional manteve-se 
bem próxima do desafio proposto, principalmente 
em função das unidades CSFX Cariru e CSFX Técnico. 
No caso do Baby Care, a unidade, por ser nova, está 
em fase de campanha de divulgação e captação de 
alunos. Em 2019, a ampliação do desconto no Clube 
de Vantagens Grupo Usiminas e nos convênios com 
empresas parceiras, cotemplando benefícios nas 
mensalidades desse novo segmento de atuação, 
constituíram ações estratégicas para a ampliação no 
número de alunos.

Acumulado Resultado Meta Anual

Acumulado CSFX Cariru 98,1% 98,4%

Baby Care 75,8% 87,6%

Acumulado CSFX Técnico 99,3% 100,0%

Acumulado CSFX Geral 98,5% 99,7%
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Com foco na melhoria da performance pedagógica, 
em 2019, a Fundação Educacional São Francisco 
Xavier investiu de forma consistente em ações diver-
sificadas. Um dos marcos para a comunidade educa-
cional foi a ampliação do Programa Bilíngue, ofertado 
em parceria com International School, proporcionan-
do a todos os alunos da Educação Básica, desde um 
ano de idade, o aprendizado e o contato com a Língua 
Inglesa, diariamente. A FESFX  também inovou sua 
proposta educacional com a oferta do Programa Mind 
Makers (disciplina de Pensamento Computacional), 
em todas as séries do Ensino Fundamental, iniciati-
va que resultou na implantação de laboratórios de 
informática, salas invertidas, sala de videoconferên-
cia e salas makers em toda a escola. Para suportar o 
crescimento dos negócios, iniciou-se a mudança do 
sistema de gestão acadêmica. A partir de pesquisa e 
busca no mercado, optou-se pelo Sistema GVCollege, 
da empresa GVDasa. 

Reafirmando seu compromisso com a educação de 
qualidade, a FESFX tornou-se uma Instituição que 
atende desde a primeira infância, no Berçário, até o 
Ensino Superior, com graduação e pós-graduação. A 

publicação do credenciamento, pelo MEC, da Facul-
dade São Francisco Xavier, sendo autorizado primeiro 
o curso de Enfermagem, representa uma conquista 
para o Vale do Aço e mais um passo da Instituição 
rumo à consolidação da sua expansão na área educa-
cional.

Para atender a demanda desse novo segmento, a 
Fundação investiu em espaço que abriga salas de 
aula, salas administrativas, laboratórios e salas de 
recursos. Destaque para a implantação da Sala de 
Simulação Realística, na qual a faculdade proporcio-
na ao aluno a experiência de um ambiente hospitalar. 
Foi instituída também a Biblioteca do Ensino Supe-
rior, com acervo exclusivo para o curso de Enferma-
gem, tanto físico quanto virtual, disponibilizando aos 
alunos as melhores bibliotecas.

Em 2019, a FESFX investiu  
R$ 1,22 milhão em 
infraestrutura.

Evolução Contínua

“Cuidar da segurança nas escolas deve ser um esforço cooperativo entre a Polícia Militar,  
a Instituição de ensino e a família”.
Major Ademir Dias Cardoso, subcomandante do 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga

Parceria Puc Minas

Em 2019, o Colégio São Francisco Xavier, em parceria 
com a PUC Minas, atendeu a 238 alunos matricula-
dos em cursos de pós-graduação. Os cursos ofertados 
em 2019 foram: 

• MBA em Gestão Estratégica de Finanças 
• Automação Industrial 
• Gerenciamento de Projetos 
• Engenharia de Estruturas 
• Gestão Fiscal e Tributária 
• Direito Processual Civil 
• Petrícia Contábil 
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios 
• Enfermagem em UTI 
• Engenharia da Qualidade 
• Gestão de Pessoas

EaD

Além dos cursos presenciais, o Colégio São Francisco 
Xavier também é polo de Educação a Distância da 
PUC Minas, para os cursos de Graduação de Ciên-
cias Contábeis e Administração e diversos cursos de 
pós-graduação.

Segurança nas escolas

O Colégio São Francisco Xavier sediou a reunião da 
Comunidade de Apoio Mútuo do Vale do Aço (CIAMVA). 
O tema “Segurança no Ambiente Escolar” foi abordado 
em palestra do subcomandante do 14º Batalhão de 
Polícia Militar de Ipatinga, major Ademir Dias Cardoso. O 
encontro contou com a participação de representantes 
da área de segurança do município, além de instituições 
parcerias, como a Usiminas e a Cenibra, que discutiram 
sobre iniciativas que possam contribuir para que as 
escolas sejam ambientes cada vez mais seguros.
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PLANO DE INVESTIMENTO VALOR (R$)

Obras 703.657

Máquinas e Equipamentos 75.012

Mobiliário 118.920

Equipamentos de Informática 137.209

Sistemas de Computação 187.808

TOTAL 1.222.606

Orçamento cumprido

Mesmo em meio a intercorrências enfrentadas durante o ano, o orçamento de produção do CSFX foi cumprido 
em 2019. A FESFX conseguiu superar o número de matrículas do ano anterior. A capacidade de produção foi 
ampliada, em função da otimização dos espaços, e a divulgação eficaz dessas novas ofertas elevou a procura 
pelos serviços educacionais. O segmento que contribui para o aumento do número de alunos foi o CSFX Técnico, 
principalmente, pela procura pelos cursos técnicos de Administração, Enfermagem e Análises Clínicas. 

Orçamento de produção

Unidade  2017  2018 2019

CSFX Cariru 2.309 2.320 2.097

CSFX Técnico 649 749 1.230

CSFX Geral 2.958 3.069 3.327

 Alunos do Ensino Fundamental em atividade ao ar livre, nas dependências do CSFX.
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6
Atuação Social e 
Compromissos
O efetivo da Fundação São Francisco Xavier representado em 
números, e as suas ações de valorização e reconhecimento das 
pessoas, as principais responsáveis pelo sucesso da Instituição.
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A Fundação São Francisco Xavier chega aos 50 
anos de atuação com a credibilidade e a solidez 
de uma Instituição séria, idônea, comprometida 
com a performance máxima de cada atividade 
que se dispõe a desenvolver, por meio das suas 
unidades de negócios, e ciente do papel social 
que desempenha nas localidades onde está inse-
rida. A Instituição compreende o resultado da sua 
atuação, que abrange áreas tão sensíveis como a 
saúde, a educação, a segurança e o meio ambiente, 
como assistências com impacto direto na vida das 
pessoas. Por isso, imprime responsabilidade como 

uma marca indelével em todas as suas relações, 
processos e entregas. 

Tal posicionamento, exercido inicialmente por uma 
gestão robusta, é desdobrado em toda a sua estrutu-
ra, da parte mais complexa à atividade mais simples 
e corriqueira, sendo aplicado, na prática, por cada 
colaborador. Esse é o real diferencial da Instituição: 
o seu capital humano. São os profissionais da FSFX e 
FESFX, os maiores responsáveis por essa atuação de 
excelência e em contínua evolução. 

Compromisso com as pessoas

Pró-labore

Total de empregados por região e gênero (Exceto Estagiários e Aprendizes)

Força de trabalho por tipo de 
emprego e gênero

CLT: 6.068

Feminino – 4.736 Masculino – 1.332

Belo Horizonte

Feminino – 76 Masculino – 36

Ipatinga

Feminino – 3550 Masculino – 939

João Monlevade

Feminino – 3 

Porto Alegre

Feminino – 2 

Timóteo

Feminino – 78 Masculino – 24

Coronel Fabriciano

Feminino – 10 Masculino – 5

HMCC HC FSFX TOTAL

Feminino 35 56 134 225

Masculino 46 104 297 447
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Diversidade e dispersão 
salarial

Liderança

Total de empregados por contrato  
de trabalho e gênero

Diretoria: 2 

Conselho: 26 

Assessor FSFX: 2

Coordenador FSFX: 8

Gerente: 33

Superintendente: 8 

Indeterminado

Determinado

Feminino – 4.350

Feminino – 224

Masculino – 1.186

Masculino – 59

5.819 empregados 
efetivos cobertos por 
acordos de negociação 
coletiva.

GÊNERO

Feminino 0

Masculino 2

GÊNERO

Feminino 18

Masculino 8

GÊNERO

Feminino 0

Masculino 2

GÊNERO

Feminino 6

Masculino 2

GÊNERO

Feminino 20

Masculino 13

GÊNERO

Feminino 4

Masculino 4

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 5

Geração X 5

Geração Y 16

Geração Z  

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 2

Geração X 0

Geração Y 0

Geração Z 0

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 0

Geração X 3

Geração Y 5

Geração Z 0

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 13

Geração X 17

Geração Y 3

Geração Z 0

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 4

Geração X 4

Geração Y 0

Geração Z 0
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Grupos minoritários Distribuição por força de 
trabalhoAprendizes: 102

Efetivo: 6.068

PCD (incluindo gerentes): 84

Demais colaboradores: 5.882

GÊNERO

Feminino 59

Masculino 43
GÊNERO

Feminino 4.736 

Masculino 1.332  

GÊNERO

Feminino 56

Masculino 28

GÊNERO

Feminino 4.621

Masculino 1.261

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 0

Geração X 0

Geração Y 0

Geração Z 102

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 517

Geração X 1.641

Geração Y 2.871

Geração Z 1.043

REGIÃO

Belo Horizonte 114

Coronel Fabriciano 15

Ipatinga 4.723

Itabira 390

Joao Monlevade 3

Porto Alegre 2

São Paulo 716

Timóteo 105

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 10

Geração X 35

Geração Y 33

Geração Z 6

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 503

Geração X 1.606

Geração Y 2.838

Geração Z 935
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Colaboradores contemplados no processo  
de Avaliação de Desempenho*

Horas de treinamentos realizados pela 
Instituição aos colaboradores

Índice de turnover – FSFX: 1,66%

Total: 4.817 avaliações concluídas

Total: 26,45 horas per capita

GÊNERO

Feminino 1,59

Masculino 1,97 

FAIXA ETÁRIA

Baby Bommers 1,73

Geração X 1,22

Geração Y 2,87

Geração Z 1,06

REGIÃO

Belo Horizonte 3,34

Ipatinga 1,60

Itabira 1,54

Porto Alegre 0,00

São Paulo 2,01

João Monlevade 4,69

Coronel Fabriciano 0,42

Timóteo 0,80

Taxa de Rotatividade

Valorizar o seu efetivo é uma das diretrizes preconizadas pela gestão da Fundação São Francisco Xavier e da 
Fundação Educacional São Francisco Xavier. Em termos práticos, a Instituição valoriza e reconhece os seus 
profissionais, proporcionando-lhes benefícios diferenciados, estimulando e viabilizando capacitações e ações de 
desenvolvimento, medidas de promoção da saúde e segurança.

Resultado acumulado de admissão e demissão, em 2019, tendo como base de cálculo o efetivo de 
31/12/2019 (sem estagiários, aprendizes, contratos VITA e contratos determinados):

Avaliação de Desempenho 

Desenvolvimento de pessoas
Gênero

Categoria Funcional 

Feminino – 3.706

Liderança – 55

Masculino – 997

Demais colaboradores – 4.648

*Dados referentes às Avaliações de Desempenho concluí-
das até janeiro de 2020. 
*Colaboradores não contemplados no processo de Avalia-
ção de Desempenho: estagiários, aprendizes, afastados 
pelo INSS, admitidos após o período vigente (30/06/2019).

Em 2019, 98% dos 
colaboradores elegíveis para 
Avaliação de Desempenho 
passaram por esta avaliação, 
com resultados positivos.

SEXO C.H. EFETIVO PERCAPITA

F 123.391,00 4.574 26,98

M 30.499,00 1.245 24,50

TOTAL 153.890,00 5.819 26,45
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Treinamentos e Desenvolvimento

Vertentes de Desenvolvimento. 

Vertente Pessoas: Engloba treinamentos que visam o cuidado com a saúde emocional e bem-estar do 
colaborador. Total de 535 participações, 2.098 horas de capacitação. 

Vertente Processos Internos e Resultados: Para fomentar a cultura de melhorias de processos, com foco 
em resultados e inovação. Total de 436 participações. 

Vertente Aprimoramento: Treinamentos de Liderança, Planejamento Estratégico e Gestão de Mudanças, 
favorecendo o desenvolvimento da competência liderança. Total de 337 participações.  

Vertente Excelência:  Gamification, Utilizando como metodologia os jogos empresariais, foram aborda-
dos temas, como Atendimento ao Cliente, Humanização e a disseminação das Regras de Ouro do atendi-
mento. 

Benefícios e remuneração

Ao ingressarem na Fundação São Francisco Xavier e 
Fundação Educacional São Francisco Xavier, os cola-
boradores têm direito aos seguintes benefícios:

 Seguro de vida 
 Plano de saúde 
 Transporte aeromédico 
 Plano odontológico 
 Auxílio creche 
 Gratificação Assiduidade para horista 
 IPD (Incentivo por desempenho) 
 Bolsa de Estudo 
 Kit Escolar 
 Licença Maternidade/ Paternidade 
 Previdência privada

A FSFX disponibiliza ainda um Clube de Vantagens, 
viabilizando descontos em empresas parceiras nos 
segmentos de saúde e bem-estar, educação, alimen-
tação, construção e automotivo.

TIPO CARGA HORÁRIA TOTAL

Técnico 120.220,00

Comportamental 33.670,00

Total 153.890,00

Por meio do programa 
PlanejaRH, a Fundação 
São Francisco Xavier 
desenvolve ações 
para colaboradores 
aposentados e 
aposentáveis, abordando 
temas que abrangem o 
Programa de Preparação 
para a Aposentadoria.
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Acesso à cultura

A Fundação São Francisco Xavier, em parceria com 
o Instituto Cultural Usiminas, viabiliza a meia-
-entrada em espetáculos realizados no Teatro do 
Centro Cultural Usiminas e no Teatro Zélia Olguin, 
ambos localizados em Ipatinga. Também por meio 
de sorteio, a Fundação garante cortesias para os 
colaboradores assistirem aos espetáculos realiza-
dos nos teatros. Os sorteios são feitos por meio de 
registro em um sistema on-line, com toda a segu-
rança e lisura no processo. 

 
No total de 100 eventos 
realizados no Centro Cultural 
Usiminas e no Teatro Zélia 
Olguin, a FSFX recebeu, em 
2019, 820 cortesias.

Saúde e Segurança
Os colaboradores da FSFX têm representação em 
comissões voltadas à promoção da saúde e segu-
rança do trabalho. Entre elas, Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de Segu-
rança à Vida e Ambiente, Comissão de Gestão 

de Obras, Comissão de Perfurocortantes, Comissão 
de Gerenciamento de Riscos, Comitê de Radiopro-
teção, Comissão de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e Comis-
são do Programa de Ações Preventivas (PAP).

O chef de gastronomia Claude Troisgros em apresentação no Teatro do Centro Cultural Usiminas, 
durante a 5ª Feira de Turismo do Vale do Aço.
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COMISSÕES 2018 2019

CIPA’s 140 151

Comissão de Segurança à Vida e Ambiente 13 13

Comissão Gestão de Obras 6 6

Comissão de Perfurocortantes 10 10

Comissão de Gerenciamento de Riscos 17 17

Comitê de Radioproteção 15 15

Comissão do PGRSS 10 10

Comissão do Programa de Ações Preventivas (PAP) 10 10

Participação de Colaboradores em Comissões

Relações Sindicais 

Definidos conforme data-base, sempre prevista no Acordo Coletivo de Trabalho com órgão sindical, os 
prazos de negociação são seguidos pela Fundação São Francisco Xavier. Nas discussões do acordo coletivo, 
a FSFX é representada pelo Grupo de Trabalho e pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
ambos compostos por colaboradores da Instituição.

Do total de colaboradores da FSFX, 3,82% têm representação em comissões voltadas à promoção da saúde 
e segurança do trabalho. Entre elas: Comissão de Segurança à Vida e Ambiente, Comissão de Gestão de 
Obras, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão Gestora Multidisciplinar para Ge-
renciamento do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, Comissão de 
Gerenciamento de Riscos e Comitê de Radioproteção.

AGENTE DA LESÃO MULHER HOMEM % MULHER % HOMEM

Perfurocortante 21 18 3 85,71% 14,29%

Contato com material biológico 3 3 0 100,00% 0,00%

Contato com material perfurocortante 2 2 0 100,00% 0,00%

Queda de mesmo nível 7 5 2 71,43% 28,57%

Acidente de carro (a trabalho) 2 1 1 50,00% 50,00%

Esforço físico excessivo 10 6 4 60,00% 40,00%

Impacto contra 3 1 2 33,33% 66,67%

Prensamento de membros 4 2 2 50,00% 50,00%

Piso irregular 5 5 0 100,00% 0,00%

Contato com produto quente 3 2 1 66,67% 33,33%

Agressão física 4 2 2 50,00% 50,00%

Contato com produto químico 1 1 0 100,00% 0,00%

Assalto 1 1 0 100,00% 0,00%

TOTAL 66 49 17 74% 25,76%
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Variação do número de acidentes

CPT TRABALHO SPT TRABALHO

2018* 14 64

2019 4 66

Percentual de variação 250% 3,03%

2018* A área corrigiu o dado de 2018, publicado equivocadamente no relatório anterior. 
De acordo com a nova legislação, em vigor a partir de 2019, CPT TRAJETO e SPT TRAJETO não são considerados mais acidentes.

Ética

A Fundação São Francisco Xavier desenvolve ca-
pacitações específicas para a promoção da ética e 
condutas adequadas, em todas as suas unidades de 
negócios:

100% dos colaboradores admitidos recebem o 
Código de Conduta. 
2.074 horas de treinamentos, pelo Programa de 
ações Preventivas, sobre: Código de Conduta, 
Canal de Denúncias e Segurança da Informação. 
324 participações na capacitação sobre Postura 
e Ética no Trabalho. 
842 participações na palestra sobre Lei Geral de 
Proteção de Dados 
561 participações na palestra sobre Código de 
Conduta, Canal Direto e PAP. 
220 participações no treinamento sobre Segu-
rança da Informação.

Fornecedores

A Fundação São Francisco Xavier preza pela ética, 
transparência e boas práticas na realização dos 
processos, no cumprimento das legislações e na 
qualidade do atendimento aos seus clientes. Desde 
2001, realiza um trabalho de desenvolvimento dos 
fornecedores, quando foi lançado o primeiro ciclo 
de avaliação. Desde então, os fornecedores são 
avaliados anualmente, com acompanhamento dos 
resultados e desenvolvimento de planos de ação 
para melhoria do desempenho. Devido à diversida-

de de produtos e serviços, foram definidos critérios 
para que a relação entre Instituição e fornecedor 
apresente melhorias contínuas, com foco no cres-
cimento 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 do 
desempenho em relação aos requisitos de Pontuali-
dade, Eficiência e Integridade. O resultado da per-
formance dos fornecedores de materiais e serviços 
é o seu índice de desempenho. Destacam-se, neste 
processo, os fornecedores que obtêm “Excelente”, 
cujos nomes são divulgados no site da FSFX (www.
fsfx.com.br).

Já 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 forne-
cedor, bem como as documentações legais. Feito 
em formulário padrão, envolve um conjunto de 
diretrizes e ações voltadas para a otimização geral 
do desempenho do fornecedor, sendo avaliados os 
requisitos de Documentação, Qualidade, Pontuali-
dade, Recursos Humanos, Administração e Requisi-
to Técnico Específico do contrato, cuja definição é 
feita e acompanhada pelo gestor.
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Conceitos da avaliação dos  
fornecedores 

Este processo de gestão de fornecedores é corpo-
rativo a todas as unidades de negócios da FSFX. A 
Instituição possui Norma Administrativa e Política 
de Suprimentos, que tratam dos princípios nortea-
dores e procedimentos para aquisições de produtos 
e serviços.

Em 2019, 588 fornecedores de 
serviços da FSFX foram ava-
liados pela Gerência de Supri-
mentos, e 95,75% foram classi-
ficados dentro dos critérios de 
“Bom” e “Excelente”.

Avanço

Com o desenvolvimento da ferramenta de assinatu-
ra eletrônica e-Comply, foi possível tornar o pro-
cesso de contratação mais simples e mais seguro 
para todos, além de reduzir o prazo de assinatura 
dos contratos e contribuir com a sustentabilidade, 
reduzindo a quantidade de impressões.

Comissão de Padronização

As atividades da Comissão de Padronização de 
Materiais, Medicamentos e Vigilância Farmacêu-
tica têm dimensão corporativa. Com o objetivo de 
selecionar medicamentos e materiais, garantindo a 
segurança no tratamento, o acesso e o uso racional 
de produtos, a Comissão atua em todas as unidades 
hospitalares da FSFX.

Principais aspectos observados no Ma-
nual de Fornecedores da FSFX:

Combate à mão de obra escrava ou infantil; garan-

tia de condições dignas de trabalho, transporte, 
alojamento, alimentação, higiene e correlatos; 
cumprimento das obrigações legais (trabalhistas, 
previdenciárias, acordos coletivos etc.); cumpri-
mento integral dos planos de segurança do tra-
balho; comprometimento com o desenvolvimento 
sustentável e redução do impacto ambiental de 
suas operações; destinação final adequada de resí-
duos; reparação de perdas ou prejuízos decorrentes 
de danos aos consumidores e clientes; respeito às 
diversidades relativas a raça, cor, religião, sexo, 
idade, classe social, incapacidade física ou men-
tal; combate ao preconceito, à discriminação e ao 
assédio.

O documento está disponível no site: 
www.fsfx.com.br

Direitos Humanos e Meio Ambiente

Entre os documentos necessários para a sua qua-
lificação, a Fundação São Francisco Xavier exige 
declaração de cumprimento do inciso XXXIII do 
Art. 7º da Constituição Federal, que define sobre a 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho 
a menores de 16 anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. Além das 
cláusulas contratuais, no momento da contratação, 
são necessários também documentos comproba-
tórios (licenças) de legalidade na área de meio 
ambiente.

Fomento ao comércio, indústria  
e serviços

Ao adquirir produtos e serviços, a Fundação São 
Francisco Xavier FSFX contribui para aquecer a 
economia dos municípios e estados onde estão 
localizadas suas unidades de negócios. O volume 
de compras é alto, e envolve fornecedores dos 
mais variados setores. O montante total dedicado 
aos suprimentos, em 2019, foi superior a R$ 274 
milhões, com aumento de investimentos em todas 
as unidades e setores. Quase um sexto desse valor 
(R$ 45.679.584) refere-se a compras realizadas nas 
praças do Vale do Aço (MG), Itabira (MG) e Cuba-
tão(SP), onde estão instaladas as unidades Hospita-
lares da FSFX.

De 95 a 100 
Excelente

De 80 a 94 
Bom

De 50 a 79  
Regular

De 0 a 49 
Ruim
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Valores totais (R$) das aquisições da FSFX, considerando todos os 
estabelecimentos, destacando-se os valores das classes relevantes

Clientes

Para fortalecer a segurança, prevenir acidentes e ainda mitigar impactos ambientais, a Fundação São Fran-
cisco Xavier, por meio do setor de Segurança do Trabalho, desenvolve uma série de iniciativas voltadas aos 
colaboradores, pacientes e visitantes. Ao longo de 2019, foram realizadas ações permanentes e sazonais.

Ações de Comunicação

Seja como um processo social primário, que permi-
te criar, interpretar mensagens e gerar respostas, 
ou como uma dinâmica complexa no intuito de 
tornar público uma notícia, produto ou serviço, 
a comunicação permanece estratégica para os 
organismos institucionais, que almejam crescer e 
sustentar patamares elevados de atuação.

Como um fio condutor que perpassa a gestão, se 
desdobra em diferentes áreas, extrapola limites 
físicos e alcança a comunidade, a comunicação 
da Fundação São Francisco Xavier atua de forma 
efetiva nos mais variados contextos, aplicando o 
posicionamento institucional, tanto em âmbito in-

terno quanto externo, dando visibilidade às ações, 
traduzindo, com linguagem acessível, a dinâmica 
organizacional, atraindo e aproximando os dife-
rentes públicos que se relacionam com todas as 
unidades de negócios da Instituição. 

Entre as iniciativas executadas pelo setor em 
2019, destacam-se aquelas desenvolvidas com o 
propósito de celebrar os 50 anos da Fundação São 
Francisco Xavier. Uma série de atividades coorde-
nadas, abrangendo outros setores e profissionais, e 
garantindo o envolvimento da Instituição como um 
todo. As ações estão descritas no Capítulo 2 deste 
Relatório.

Setor/Unidade 2018 (R$) 2019 (R$)

DMI (Dispositivos Médicos Implantáveis) 9.393.161,54 10.219.455,71

Diagnóstico/CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem) 4.913.315,38 5.712.050,62

Odontológico 206.554,37 251.788,44

Medicamento 26.805.652,40 37.316.563,80

Material Hospitalar 9.787.553,83 12.342.391,38

Imobilizados (móveis e equipamentos) 19.840.637,44 19.071.948,56

Outros 19.712.722,57 18.268.696,91

Total material 90.659.597,53 109.182.895,42

Serviço 210.755.700,01 218.877.577,00

Total material / serviço 301.415.297,54 322.060.472.42

Campanha de Carnaval 
Maio Amarelo 
Auditorias Comportamentais – Noturnas 
DDS’s Especiais – Customizados à realidade do 
setor 
SIPAT – 2019 

Campanha Ambiental – Junho Verde 
Rodada de palestras de Segurança do Trabalho 
Blitzen educativas e PGRSS 
Participações em Comissões 
Treinamentos  - CIPA 
Simulado de Emergência – HMC-I e HMC-II

Principais ações de 2019
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Público em Geral

• Relatório de Sustentabilidade FSFX 
• Sites institucionais 
• Fanpages Facebook (FSFX, CSFX, HC e HMCC) 
• YouTube (canal FSFX Play) 
• Campanhas de Comunicação  
• Revista Bem-Estar 
• Notícias no site (www.fsfx.com.br) 
• Instagram FSFX e CSFX 

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

Programas Corporativos

• Visitas técnicas e institucionais 
• Entre a Gente

Poder Público

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

Imprensa 
 
• Releases e notas 
• Coletivas de imprensa 
• Entrevistas presenciais e por audioconferência 
• Visita às unidades de negócios

Públicos e canais institucionais

Por dentro da FSFX

Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre 
clientes e formadores de opinião, o programa “Por 
Dentro da FSFX” viabiliza visitas de empregados 
da Usiminas às dependências da Fundação São 
Francisco Xavier. Em 2019, quatro grupos de co-
laboradores da Usina, somando 56 pessoas entre 
profissionais e familiares, visitaram a FSFX. 

Benchmarking

A Fundação São Francisco Xavier mantém as portas 
abertas, também, para receber representantes de 
hospitais, empresas, instituições públicas e priva-

das, entre outros segmentos, que desejam conhe-
cer as áreas e os processos desenvolvidos pela 
Instituição.  A solicitação de visitas é realizada pelo 
site da FSFX, por meio de preenchimento e envio 
de formulário. O pedido é recebido pela Assessoria 
de Comunicação e encaminhado à área respon-
sável, que avalia a disponibilidade de receber os 
interessados. O prazo de retorno está estabelecido 
em 15 dias úteis. 

Em 2019, 45 instituições de di-
ferentes segmentos visitaram a 
Fundação São Francisco Xavier. 

Empregados da Usiminas visitam as dependências da FSFX.
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Facebook FSFX

O Facebook da FSFX registrou, em 2019, 
um aumento de 169,8% no percentual 
de envolvimento dos fãs em suas publi-
cações, aumentando em 1.433 (4%) o 
número de seguidores.

 32.726 seguidores totais 
 364 publicações 
 206.011 interações 
 8.194 comentários 
 8.801 compartilhamentos 
 1.633.996 alcance orgânico

 

Instagram CSFX

Criado em setembro de 2017, o perfil 
oficial da FSFX no Instagram registrou 
média de 328 interações por post, com 
318 publicações totais.

 104.351 interações totais 
 99.133 curtidas 
 3.809 comentários 
 22.375 seguidores 
 
LinkedIn 
 
2.895 seguidores

FSFX Play 
• 94 matérias produzidas 
• 11 programas quinzenais veiculados em 33 TV’s

Sites 
• Acessos ao site FSFX (média de acessos por mês): 
  117.685 sessões 
• Acessos ao site Usisaúde (média de acessos por     
   mês): 25.647 sessões 
• Acessos ao site HMC (média de acessos por mês): 
   17.211 sessões 
• Acessos ao site CSFX (média de acessos por mês):  
   15.325 sessões 
• Acessos ao site COI (média de acessos por mês): 
   1.230 sessões 
• Acessos ao site HC (média de acessos por mês):   
   2.130 sessões

Intranet 
• 278 notícias destaques produzidas na Intranet 
• 296.559 visualizações 

Imprensa 
• 97 sugestões de pauta com assuntos relevantes 
   enviados 
• 98,96% é o índice de aproveitamento desses 
   releases 
• 365 publicações positivas sobre a FSFX na  
   imprensa 
• mais de 40 em veículos de circulação estadual  
   e nacional

Publicidade Geral 
• 14 campanhas externas 
• 69 campanhas/ações internas 

 Eventos 
• 14 eventos científicos 
• 24 eventos Institucionais / Externos 
• 15 eventos internos

Assessoria de Comunicação em números 

Redes sociais
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7
Gestão 
Socioambiental
As ações aplicadas de forma sistematizada e as novas iniciativas no 
intuito de promover a sustentabilidade do negócio, mitigando impactos, 
otimizando recursos e gerando riquezas, atreladas à uma relação saudável 
e transparente com a comunidade.
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Em cinco décadas de atuação, a responsabilidade 
socioambiental sempre esteve presente nas ativi-
dades desenvolvidas pela Fundação São Francisco 
Xavier, seja em iniciativas de conscientização para 
seus diferentes públicos ou em ações concretas 
para reduzir o consumo dos recursos naturais e 
mitigar o impacto sobre o meio ambiente. Ao longo 
dos anos, a Instituição mantém estratégias efeti-
vas, investindo continuamente nas práticas mais 
adequadas à sustentabilidade. Nesse contexto, a 

revisão e substituição de metodologias, bem como 
a incorporação tecnológica, são recorrentes em 
todas as suas unidades de negócios, ao mesmo 
tempo em que a Instituição promove um diálogo 
transparente e saudável com as comunidades, 
estimulando a participação e colaboração da popu-
lação para a promoção do desenvolvimento social 
sustentável, com o qual todos se beneficiam, ga-
rantindo a perpetuação dos recursos para o futuro.

Energia

Em 2019, o consumo de energia elé-
trica nas unidades da FSFX foi de 
19.656.204,78 kWh.  

A FSFX realizou, em 2019, a construção 
do Centro de Atendimento ao Cliente 
(CAC) de João Monlevade e CAC de Ita-
bira, assim como a adequação do layout 
da matriz e demais unidades da FSFX, vi-
sando a expansão dos serviços prestados 
à população. Verifica-se que o aumento 
de consumo de energia ocorreu princi-
palmente em virtude do acréscimo de 20 
consultórios médicos, ampliação do Labo-
ratório de Patologia Clínica, extensão do 
horário de funcionamento dos consultó-
rios médicos e utilização do Chiller York. 
Além disso, a unidade VITA passou por 
ampliação da área física e serviços, resul-
tando em aumento de consumo de ener-
gia elétrica. No Baby Care, o aumento de 
consumo de energia elétrica é decorrente 
do incremento de alunos do Maternal II. A 
implantação do CAC de João Monlevade e 
CAC de Itabira também contribuiu para o 
aumento do consumo de energia, quando 
comparado aos anos anteriores.

Desenvolvimento com 
responsabilidade e participação

UNIDADE CONSUMO DE ENERGIA  
ELÉTRICA (KWh) 2019

HMC-I 9.573.540,00 kWh

HMC-II 3.343.819,00 kWh

COI 308.081,45 kWh

Unidade de Oncologia 1.436.781,82 kWh

CFSX Cariru 683.271,00 kWh

CSFX Horto 101.847,27 kWh

Baby Care 75.619,67 kWh

VITA 153.056,73 kWh

Unidade de Medicina Diagnóstica – Ideal  68.040,00 kWh

Unidade de Entrega de Resultados 77.783,33 kWh

Unidade Avançada Canaã 138.624,41 kWh

Unidade de Atenção Primária Canãa 72.385,20 kWh

Unidade Avançada de Coronel Fabriciano 37.954,90 kWh

Unidade Avançada de Timóteo 57.962,00 kWh

CAC João Monlevade 4.001,00 kWh

CAC Itabira 5.355,00 kWh

HMCC 1.045.418,00 kWh

HC 2.472.664,00 kWh

TOTAL 19.656.204,78 kWh
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A FSFX possui contrato para compra de energia pelo 
Mercado Livre de Energia para atender o HMC-I, 
HMC-II e CSFX Cariru. A média ponderada paga no 
Mercado Cativo, em 2018, foi de R$ 485,23/MWh e, 
em 2019, passou para R$ 545,33/MWh. Em 2018, 
a média paga no Mercado Livre foi de R$ 207,04/
MWh e, em 2019 passou para R$ 215.45/MWh. Dessa 
forma, a variação no custo da tarifa do Mercado 
Cativo, quando comparada ao Mercado Livre, passou 
de 57,33%, em 2018, para 60,50%, em 2019, descon-
siderando os encargos de distribuição pagos à distri-
buidora CEMIG. 

A substituição da comercialização de energia elétrica do 
mercado Cativo para o Mercado Livre proporcionou uma 
redução aproximada de R$ 1.611.125,12, em 2019. 

17.705.493,00

19.656.204,78

13.020.466,91

Energia elétrica consumida em todas  
as unidades (em kWh)

Histórico Financeiro (R$)

0

5 mil

10 mil
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15 mil

20 mil

R$ 0

R$ 200.000,00

jan

Cativo Livre Economia

fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

Em 2019, verifica-se que o aumento no consumo de energia ocorreu, principalmente, em virtude do acréscimo de 20 consultórios 
médicos no HMC-I.
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Os equipamentos da FSFX utilizam princi-
palmente energia elétrica, Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP) e Gás Natural Compri-
mido (GNC), como fontes de energia. O 
consumo de energia elétrica empenhado 
no sistema de refrigeração das unidades 
de negócios da Fundação São Francisco 
Xavier totalizou 5.279.186,10 kWh em 
2019. O consumo varia de acordo com a 
demanda, exigindo uma produção maior 
em dias mais quentes.

Verifica-se que o aumento de consumo de 
energia elétrica com o sistema de refri-
geração no HMC-I é decorrente, princi-
palmente, da quebra do compressor do 
Chiller da Trane 380V, necessitando da 
operação do Chiller York 220V. O Chiller 
York apresenta maior consumo de energia 
elétrica e sua operação foi necessária 
para suprir a demanda de ar condicionado 
da unidade. Além disso, houve acréscimo 
de equipamentos de climatização decor-
rente da ampliação dos consultórios médi-
cos e Laboratório de Patologia Clínica no 
HMC-I. 

O VITA também passou por ampliações de 
área física e serviços, em 2018, no qual 
foram acrescentados novos equipamen-
tos de climatização, aumentando assim 
o consumo de energia elétrica no ano de 
2019, em virtude dessas ampliações na 
edificação.  

O aumento do consumo energético desti-
nado ao sistema de climatização é decor-
rente, principalmente, das expansões nas 
unidades da FSFX, adequação do layout 
da matriz e ampliação dos serviços presta-
dos à população.

UNIDADE
CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO (KWh) 2019

HMC-I 2.872.062,00 kWh

HMC-II 769.078,37 kWh

COI 123.232,58 kWh

Unidade de Oncologia 215.517,27 kWh

CFSX Cariru 204.981,30 kWh

CSFX Horto 40.738,91 kWh

Baby Care 22.685,90 kWh

VITA 45.917,02 kWh

Unidade de Medicina 
Diagnóstica - Ideal

20.412,00 kWh

Unidade de Entrega de 
Resultados

23.335,00 kWh

Unidade Avançada Canaã 41.587,32 kWh

Unidade de Atenção Primária 
Canãa

21.715,56 kWh

Unidade Avançada de Coronel 
Fabriciano

11.386,47 kWh

Unidade Avançada de Timóteo 17.388,60 kWh

CAC João Monlevade 1.200,30 kWh

CAC Itabira 1.606,50 kWh

HMCC 104.541,80 kWh

HC 494.532,80 kWh

TOTAL 5.279.186,10 kWh

Energia elétrica consumida com 
sistema de climatização em todas as 
unidades (em kWh)

 2.941.323,46 

 5.279.186,10 

4.169.496,42

0

2 mil

4 mil
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Consumo de GLP

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é um combustível 
utilizado nos setores de Nutrição Dietética, Laboratório 
de Patologia Clínica no HMC-I, HMC-II, HMCC e HC, 
além de uso no boiler para aquecimento de água no 
HMC-II. Em 2019, foram consumidos aproximadamente 
54.524,00 kg de GLP. O aumento de consumo do produ-
to é decorrente, principalmente, da aquisição de dois 
caldeirões a gás no HMC-II, um forno para fabricação de 
pães no HC e um forno combinado a gás para produção 
de alimentos na unidade do HMCC, visando melhorar a 
qualidade na produção de refeições. Em contrapartida, 
verifica-se que houve redução no consumo de GLP no 
HMC-I devido à mudança nos processos de cocção na 
Nutrição Dietética, no qual o novo método estabelecido 
reduziu o número de fogões a gás.

Consumo de vapor

O vapor consumido no HMC-I é gerado internamente por 
uma caldeira, tendo como contingência o fornecimento 
via Usiminas. O consumo de vapor saturado no HMC-I foi 
de 2.900,00 toneladas por mês, em 2019.  Esta caldeira 
em geral é empregada para alimentar máquinas térmi-
cas, autoclaves para esterilização de materiais diversos, 
cozimento de alimentos através do vapor, aquecimento 
de água para banho e lavagem de rouparia no HMC-I, na 
qual é utilizado o Gás Natural Comprimido (GNC) como 
combustível para geração de vapor. Este sistema con-
sumiu aproximadamente 61.570,88 m³ de GNC ao mês. 
As demais unidades da FSFX não possuem consumo de 
vapor. 

Consumo de GLP nas unidades

Consumo de vapor no HMC-I

Consumo de GNC no HMC-I

 43.519,20 

34.800,00

738.850,56
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Em 2019, registrou-se redução no consumo de 
GNC, quando comparado ao ano anterior, em vir-
tude da implantação do sistema de recuperação do 
condensado de vapor formado na linha de abaste-
cimento da unidade do HMC-I, tendo em vista que 
o sistema foi implantado em setembro de 2018. 
Dessa forma, foi registrada redução mensal de 
consumo de GNC, em 2019, de aproximadamente 
19,20% por mês, ou seja, 14.630,14 m³/mês. Essa 
redução representou uma economia anual de R$ 
361.657,06. 
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Metas para 2020

Planeja-se a negociação de energia no Mercado Livre na faixa de R$ 219,99/MWh, para o perío-
do de 2020 a 2024, visando a continuidade da redução de custo nas contas de energia elétrica, 
assim como a expansão da adesão ao Mercado Livre na VITA-Ipatinga, COI, UOHMC, Unidade 
Avançada do Canãa e HMCC, conforme cronograma de migração. Além disso, a Instituição prevê 
a manutenção da boa prática de utilização da caldeira e a sua recuperação no HMC-I, para gera-
ção de vapor.

Metas para 2020

Programada a instalação do Chiller de 400TR no HMC-I, adquirido em 2019, com apuração dos 
resultados obtidos com o equipamento nos meses subsequentes à sua instalação.

As práticas já adotadas pela Instituição serão mantidas em 2020, tais como a continuidade de 
geração de energia por meio da Usina Fotovoltaica nas unidades do COI, CSFX-Horto, UOHMC e 
VITA, visando a preservação do meio ambiente e redução de custos, assim como a recuperação 
de condensado para utilização na Caldeira do HMC-I e utilização de lâmpadas de Led. 

Estuda-se, para 2020, a implantação de Usina Fotovoltaica no CSFX-Cariru, Baby Care e Laboratório 
Técnico de Mecânica do CSFX, na qual propõe-se a locação do telhado dessas unidades para distri-
buição de energia para CSFX Técnico – Horto, Usifamília do Canãa, Unidade Avançada de Coronel 
Fabriciano,  Unidade Avançada de Timóteo, CAC Centro – Ipatinga, CAC BH, Unidade de Medicina 
Diagnóstica, CAC Itabira, CAC João Monlevade, Central de Entrega de Resultados e Gref. 

Redução do consumo de energia

Em 2019, a FSFX manteve a otimização do consu-
mo de energia, através da substituição de equipa-
mentos com melhor eficiência energética, além 
da substituição de lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de Led e geração de energia fotovoltaica, 
através da conversão direta da luz do sol em eletri-
cidade. Os painéis fotovoltaicos encontram-se 

instalados no Centro de Odontologia Integrada, 
Colégio Técnico São Francisco Xavier, Unidade de 
Oncologia e VITA. A geração total de energia foi 
de aproximadamente 312.460 kWh, resultando 
em otimização dos recursos naturais, assim como 
economia de R$ 207.567,27, em 2019. 
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Metas para 2020

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

Descarte total de água, discriminado 
por qualidade e destinação

O volume de descarte de esgoto de todas as 
unidades da FSFX totalizou aproximadamente 
165.546,23 m³, em 2019. As unidades situadas 
em Ipatinga/MG, Coronel Fabriciano/MG e Timó-
teo/MG tiveram o descarte de esgoto destinado à 
estação de tratamento da Companhia de Sanea-
mento 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) e 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).

Verifica-se que houve redução do volume de 
descarte de esgoto, quando comparado ao ano 
anterior, em virtude da redução de consumo de 
água, ocorrido principalmente no HMCC e HC.

Água
UNIDADE

DESCARTE DE 
ESGOTO  

2019

HMC-I    86.400,00 m³

HMC-II    31.965,84 m³

Unidade de Oncologia      2.192,40 m³

Unidade de Medicina 
Diagnóstica - Ideal 

357,12 m³

Unidade Avançada Canaã 318,24 m³

Unidade de Entrega de 
Resultados

264,24 m³

CSFX Horto 1.685,52 m³

CSFX Cariru 7.004,16 m³

VITA 1.741,68 m³

COI 1.621,08 m³

Baby Care 816,48 m³

Unidade de Atenção Primária 
Canãa

332,64 m³

Unidade Avançada de Coronel 
Fabriciano

279,36 m³

Unidade Avançada de Timóteo 372,24 m³

CAC João Monlevade 17,28 m³

CAC Itabira 17,28 m³

HMCC 10.020,83 m³

HC 20.139,84 m³

TOTAL   165.546,23 m³

165.546,23

Dercarte de esgoto nas unidades
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Total de água retirada por fonte

No ano de 2019, o volume de água captada 
para uso em todas nas unidades da FSFX foi de 
229.925,32 m³. O fornecimento de água no HMC-I 
é efetuado por empresa parceira da FSFX, por meio 
de tratamento próprio, sendo o recurso provenien-
te do rio Piracicaba. O HMC-II, COI e CFSX Cariru 
efetuam captações de águas subterrâneas, por 
meio de poços artesianos e tratamentos próprios, 
conforme procedimentos do Instituto Mineiro de 
Gestão das Água s (Igam). Nas demais unidades 
de negócios da FSFX, situadas em Ipatinga, Co-
ronel 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, e no HC, em 
Cubatão, pela Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo (SABESP), com águas 
oriundas do rio Pilões. 

Observa-se que houve redução no consumo de 
água em 2019, apesar das ampliações de área 
física e serviços realizados pela Instituição. Esta 
redução é proveniente, principalmente, da econo-
mia no consumo de água do HMCC e HC.

UNIDADE
CONSUMO  
DE ÁGUA  

2019

HMC-I 120.000,00 m³

HMC-II 45.075,00 m³

Unidade de Oncologia 3.045,00 m³

Unidade de Medicina 
Diagnóstica - Ideal 

496,00 m³

Unidade Avançada Canaã 442,00 m³

Unidade de Entrega de 
Resultados

367,00 m³

CSFX Horto 2.341,00 m³

CSFX Cariru 9.728,00 m³

VITA 2.419,00 m³

COI 2.251,50 m³

Baby Care 1.134,00 m³

Unidade de Atenção Primária 
Canãa

462,00 m³

Unidade Avançada de Coronel 
Fabriciano

388,00 m³

Unidade Avançada de Timóteo 517,00 m³

CAC João Monlevade 24,00 m³

CAC Itabira 24,00 m³

HMCC 13.917,82 m³

HC 27.972,00 m³

TOTAL 229.925,32 m³
Metas para 2020

Planeja-se a continuidade da substituição de 
torneiras e caixas de descarga convencionais 
por torneiras e caixas de descargas ecos-
sustentáveis durante as reformas, visando a 
redução de consumo de água. Esses sistemas 
visam à otimização dos recursos hídricos e 
proporcionam uma redução média de consu-
mo de água de 50,00% por acionamento.

Água retirada de rios (m3)

Água de fontes subterrâneas (m3)

Total geral do ano (m3)
2018: 187.638,00
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Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água

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

Total de água reciclada e reutilizada

Em 2019, o volume de captação de águas sub-
terrâneas no HMC-II, COI e CFSX Cariru somou 

57.054,50 m³.  A FSFX obteve redução de, aproxi-
madamente, 90%, em relação ao custo até então 
praticado, através da boa prática após a operação 
da ETAP. A Estação de Tratamento de Água Privada 
– ETAP destina-se ao tratamento da água captada 
em poço artesiano. A ETAP é constituída de um 
sistema compacto para tratamento físico-químico 
de água, para alta vazão, com elementos filtrantes 
a base de elementos naturais, carvão ativado e zeó-
litos para adsorção de ferro, manganês e alumí-
nio, em granulometria de 1 e 2 mesh, crepinas de 
filtragem,  microfiltragem e adição de cloro. A água 
captada do poço artesiano é tratada e direcionada 
para reservatório metálico e distribuição para o 
consumo, de acordo com a Portaria do Ministério 
da Saúde. Mensalmente, é efetuado análise da 
potabilidade da água nos parâmetros de pH, cor, 
turbidez, ferro total, manganês e colimetria. 

Metas para 2020

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

Resíduos Sólidos

Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a Funda-
ção São Francisco Xavier mantém a prática de descartar corretamente todo resíduo gerado pelas atividades 
da Instituição, incluindo nesse processo a destinação para a reciclagem, sempre que possível, além do 
cumprimento da legislação referente ao descarte de resíduos perigosos.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

6.680 6.170 6.130 7.260 7.650 6.800 6.250 6.800 7.240 8.460 7.340 5.520 82.300

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

1.150 1.270 950 940 1.230 1.020 1.310 950 960 1.450 850 1.340 13.420

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

0 650 460 660 540 420 990 0 2.430 3.800 0 0 9.950

Quantitativo de recicláveis – Papel/papelão (kg)

Quantitativo de recicláveis – Plástico (kg)

Quantitativo de recicláveis – Sucata Metálica (kg)
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Reciclagem 

A Fundação São Francisco Xavier considera o processo de transformar materiais usados em novos produ-
tos com vista à sua reutilização em todas as suas unidades, contribuindo para a redução de custos, para 
a redução no consumo de recursos naturais e para a mitigação do impacto sobre o meio ambiente. Assim, 
os resíduos decorrentes de suas atividades passam por reciclagens, sendo reaproveitados ou vendidos no 
mercado, gerando receita para a Instituição. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

722 419 1.125 686 1.569 818 1.126 731 1.324 1.376 1.145 1.060 12.101

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

6.591 5.936 7.119 7.255 7.263 6.354 6.915 7.138 6.654 9.235 7.882 7.287 85.629

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

83.160 84.970 87.480 83.620 92.170 82.180 91.760 87.980 85.590 96.840 89.340 90.910 1.056.000

Resíduos Químicos (Grupo B) – Total FSFX (kg)

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

Resíduos Comuns (Grupo D) – Total FSFX (kg)

Renda gerada com a venda de recicláveis (R$)

MÊS PAPEL /  
PAPELÃO

SUCATA  
METÁLICA PLÁSTICO OUTROS      

MATERIAIS TOTAL

JAN 1.670,0 0,0 230,0 0,0 1.900,0

FEV 1.542,5 130,0 254,0 0,0 1.926,5

MAR 1.532,5 92,0 190,0 0,0 1.814,5

ABR 1.815,0 132,0 188,0 0,0 2.135,0

MAI 1.912,5 108,0 246,0 0,0 2.266,5

JUN 1.700,0 84,0 204,0 0,0 1.988,0

JUL 1.562,5 198,0 262,0 0,0 2.022,5

AGO 1.700,0 0,0 190,0 0,0 1.890,0

SET 1.810,0 486,0 192,0 0,0 2.488,0

OUT 2.115,0 760,0 290,0 0,0 3.165,0

NOV 1.835,0 0,0 170,0 0,0 2.005,0

DEZ 1.380,0 0,0 268,0 0,0 1.648,0

TOTAL 20.575,0 1.990,0 2.684,0 0,0 25.249,0
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FSFX e a comunidade 
À frente de projetos sociais, a Fundação São Fran-
cisco Xavier estimula a participação voluntária do 
seu efetivo em iniciativas variadas, que aproximam 
comunidade e Instituição e promovem acolhimen-
to, bem-estar, entretenimento e qualidade de vida, 
gerando empatia e valorização humana. Essas 
ações se estabelecem por meio de parcerias, de-
senvolvimento de campanhas e ações sociais. 

2.022 atendimentos do serviço social no HMCC; 
Projeto Mãe Menina: totalizando 59 atendimentos 
em 2019.

13.894 atendimentos no HMC-I, HMC-II, CTRS e 
Oncologia, entre eles:

Preparo do cuidador; 
Menores parturientes; 
Vulnerabilidade social (usuária de drogas partu-
riente, pessoas em situação de rua, abuso sexual, 
violência à mulher, criança e idoso); 
Oxigenoterapia domiciliar; 
Orientação de recursos para alta; 
Encaminhamentos aos recursos da rede (curativo, 
medicação, aspirador, oxigênio domiciliar, dieta 
industrializada, dentre outros); 
Encaminhamentos para transporte e/ou vale trans-
porte para acompanhamento ou tratamento; 
Transferência de pacientes para outros hospitais; 
Comunicação de alta hospitalar; 
Solicitação de transporte da secretaria do município 
para buscar paciente de alta hospitalar; 
Comunicação de óbito; 
Abordagem para iniciar assistência de cuidados 
paliativos; 
Encaminhamento de material para análise em outras 
instituições; 
Acolhimento social e orientações sobre direitos dos 
pacientes oncológicos e dialíticos; 
Participação em projetos de promoção social.

Campanha de vacinação

29.191 mil pessoas imunizadas contra a gripe.

Combate ao Aedes aegypti

A campanha de combate ao mosquito transmissor 
de patologias, como dengue, zika e chikungunya, 
em parceria com a Usiminas, contou com vídeo 
explicativo, no qual médicos especialistas da FSFX 
apresentam orientações sobre os sintomas e os 
procedimentos em casos de suspeitas e diagnósti-
cos das doenças.

Fios de Amor

Projeto da FSFX, em parceria com o grupo “Se 
Toque”, que objetiva o resgate da autoestima em 
pacientes oncológicos.

Atuação de cabeleireiros e outros parceiros voluntá-
rios; 
Parceria com Fiemg, Senac e Sindcomércio; 
Campanha para arrecadação de recursos para con-
fecção de perucas; 
Iniciada a produção de perucas feitas de cabelo 
natural; 
Apoio ao curso “Fábrica de Perucas”, do Grupo Se 
Toque, para voluntários.

Coral FSFX

26 integrantes; 
21 apresentações em 2019; 
Atuação no projeto Doutores da Música, Encontro 
de Corais – Canta Vale do Aço, Semana da Música, 
Cantatas de Natal e apresentações a convite da 
comunidade.

Projeto Coleta Seletiva

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

Instituições e grupos parceiros

Grupo Se Toque; 
Parceiros do Projeto Fios de Amor; 
Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do 
Vale do Aço (Apirva); 
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do 
Vale do Aço (Amavale); 
Pastoral da Saúde; 
Doulas; 
Livres para Doar; 
Casa do Cuidado Humano; 
Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Itabira 
(Apasita); 
Doutores da Alegria; 
Patrulha da Alegria; 
Grupo de Jovens Renovados; 
Projeto Jovens Ativos; 
Grupo Geração Sorriso; 
Grupo Quarteto Missionário; 
Projeto Bom Vizinho.

• 
• 
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• 
• 
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• 
 
• 
• 
• 
 
• 
• 
 
• 
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• 
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•

• 
• 
• 
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8
Sobre Este Relatório
Reconhecida por uma atuação comprometida com o 
desenvolvimento humano e social e alicerçada em práticas 
de gestão arrojadas e sustentáveis, a Fundação São Francisco 
Xavier orgulha-se de ter, como resultado real do seu trabalho, 
a valorização da vida em seus diferentes âmbitos.



 Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier  | 227



|  Relatório de Sustentabilidade 2019  |  Fundação São Francisco Xavier228

Este Relatório da Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX) apresenta sua gestão da sustentabilidade. 
Este relatório foi elaborado de acordo com a GRI 
Standards – opção essencial. Ele cobre o período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e cumpre 
os princípios de contexto (equilíbrio), completude, 
materialidade e inclusão de stakeholders. 

O processo de definição dos temas materiais e a 
construção da Matriz de Materialidade ocorreram 
durante um painel realizado em 2015, que contou 
com a participação dos colaboradores das principais 
unidades de negócios da FSFX. Para definição dos 
temas materiais, foram seguidas as etapas:

1. Identificação dos temas de maior relevância para 
a Instituição 

Os colaboradores das unidades de negócios 
identificaram os Aspectos com base nos impactos 
econômicos, ambientais e sociais relevantes 
relacionados a todas as atividades, produtos, serviços 
e relações da Instituição ou na sua influência sobre as 
avaliações e decisões de stakeholders.

Os colaboradores das unidades de negócios 
identificaram se os impactos ocorriam dentro ou fora 
da Instituição.

Os colaboradores das unidades de negócios listaram 
os Aspectos e outros tópicos considerados relevantes, 
bem como seus limites.

2. Priorização dos temas de maior relevância para a 
Instituição 

A priorização dos temas ocorreu da seguinte forma:

Aplicado os princípios da Materialidade e Inclusão 
de stakeholders. Cada Aspecto e tópico considerados 
relevantes foram avaliados para identificar: A 
significância dos impactos econômicos, ambientais e 
sociais da Instituição e a influência sobre as avaliações 
e decisões dos stakeholders.

Identificado os Aspectos Materiais combinando as 
avaliações.

Definidos os critérios que tornam um Aspecto Material.

Para cada Aspecto Material foi definido o nível de 
conteúdo, a quantidade de dados e o conteúdo a ser 
divulgado.

Foi listado os Aspectos Materiais a serem incluídos no 
relatório, seu limite e nível de cobertura.

3. Validação dos temas de maior relevância para a 
Instituição

Avaliação da lista de Aspectos Materiais com base 
em escopo, limites e tempo, para garantir que o 
Relatório ofereça uma descrição razoável e equilibrada 
dos impactos econômicos, ambientais e sociais 
significativos da Instituição, e permitindo que os 
stakeholders avaliem o desempenho da Instituição.

Aprovação da lista de Aspectos Materiais identificados.

Desenvolvimento de planilhas para coletar as 
informações necessárias à elaboração do Relatório.

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

1 Ética 
2 Desempenho Econômico 
3 Responsabilidade Social 
4 Satisfação de Clientes 
5 Gestão de Riscos 
6 Saúde e Segurança de Clientes e Colaboradores 
7 Gestão Ambiental 
8 Qualidade 
9 Promoção da Saúde 
10 Tecnologia e Inovação 
11 Participação no Mercado 
12 Educação, Treinamento e Desenvolvimento

Matriz de Materialidade

• 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 

•
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• 
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Sumário de Conteúdo GRI    
Perfil Organizacional

GRI Standard Divulgação Página Omissão
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

GRI 102: Divulgações 
gerais 2018

102-1 Nome da Instituição 10

102-2 Atividades, marcas, 
produtos e serviços 

16;17

102-3 Localização da sede 13

102-4Localização das operações 13

102-5 Natureza da propriedade e 
forma jurídica

10

102-6 Mercados atendidos 13

102-7 Porte da Instituição 13

102-8 Informações sobre 
empregados e trabalhadores

202 a 206 8

102-9 Cadeia de fornecedores 209 e 210

102-10 Mudanças significativas 
na Instituição e em sua cadeia 
de fornecedores

209 e 210

102-11Abordagem ou princípio 
da precaução

39 e 40

102-12 Iniciativas desenvolvidas 
externamente

225

102-13 Participação em 
associações

167

Estratégia

GRI Standard Divulgação Página Omissão
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

GRI 102: Divulgações 
gerais 2018

102-14 Declaração do presidente 7,8 e 9

102-15 Principais impactos, 
riscos e oportunidades

39 e 40

Ética e integridade

GRI Standard Divulgação Página Omissão
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

GRI 102: Divulgações 
gerais 2018

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

12 16

102-17 Mecanismos de 
aconselhamento e preocupações 
sobre ética

36 e 37
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Governança

GRI Standard Divulgação Página Omissão
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

GRI 102: Divulgações 
gerais 2018

102-18 Estrutura de Governança 26 a 32

102-19 Delegação de autoridade 26 a 32

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

33 e 34

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

28;29 e 30

102-23 Presidente do mais alto 
órgão de governança

7,8 e 9

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

26 a 32

102-25 Conflito de interesses 38,39 e 40

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

33 e 34

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

26

102-30 Eficácia dos processos de 
gestão de riscos

38 , 39 e 40

102-33 Comunicando preocupações 
críticas

36 e 37

102-34 Natureza e número total de 
preocupações críticas

36 e 37

102-35 Políticas de remuneração 206

102-36 Processos para determinação 
da remuneração

206
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Engajamento de stakeholders

GRI Standard Divulgação Página Omissão
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

GRI 102: Divulgações 
gerais 2018

102-40 Lista de grupos de 
stakeholders

228

102-41 Acordos de negociação 
coletiva

208

102-42 Identificação e seleção 
de stakeholders

228

102-43 Abordagem adotada 
pela Instituição para envolver os 
stakeholders

228

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas

228

Práticas de reporte

GRI Standard Divulgação Página Omissão
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

GRI 102: Divulgações 
gerais 2018

102-45 Entidades incluídas 
nas demonstrações financeiras 
consolidadas

51 a 56

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

228

102-47 Lista dos temas materiais 228

102-48 Reformulaçõs de 
informações

Não houve

102-49 Mudanças no relatório 26 a 32

102-50 Período do relatório
1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2019

102-51 Data do relatório anterior 2018

102-52 Ciclo de relato do 
relatório

Anual

102-53 Contato para perguntas 
sobre o relatório

fsfx.comunicacaoso-
cial@fsfx.com.br

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

Este relatório foi 
elaborado de acordo 
com a GRI Standards: 

opção essencial

102-55 Sumário de conteúdo GRI 229 a 236

102-56 Asseguração externa não houve
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Princípio - Pacto Global 

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável

Direitos Humanos Página

1- Apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. 33 a 37

2- Assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos. 33 a 37

Direitos Humanos Página

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 melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável.

201-1

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em 
todas as idades.

305-1,305-2,305-
3,306-2

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.

404-1

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
201-1, 201-2, 404-1, 
406-1

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 
todas e todos.

203-2

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todas e todos.

302-1, 302-4

Trabalho Página

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

208

4- Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. 33 a 37

5- Apoiar a abolição efetiva do trabalho infantil. 33 a 37

6- Eliminar a discriminação no emprego. 33 a 37

Meio Ambiente Página

7- Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais. 216 a 224

8- Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental. 216 a 224

9- Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 216 a 224

Contra a Corrupção Página

10- Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. 33 a 37
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Temas Materiais

Direitos Humanos Página

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.

102-8, 102-41, 201-1, 
202-2, 302-1,401-1, 
404-1

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação.

EC1

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.
301-1, 302-1, 305-1, 
305-2, 305-3, 306-2

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
302-1, 305-1, 305-2, 
305-3, 306-2

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável.

305-1, 305-2, 305-3

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.

305-1, 305-2, 305-3

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.

102-16, 406-1, 205-1, 
205-2

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

___

TEMA MATERIAL VISÃO DOS STAKEHOLDERS ONDE OCORRE O IMPACTO

Ética Colaboradores Sociedade, colaboradores e Instituição

Desempenho econômico Colaboradores Sociedade e Instituição

Responsabilidade social Colaboradores Sociedade e Instituição

Satisfação de clientes Colaboradores Clientes e Instituição

Gestão de riscos Colaboradores Sociedade e Instituição

Saúde e segurança de clientes e 
colaboradores

Colaboradores Colaboradores, Instituição e clientes

Gestão ambiental Colaboradores Meio ambiente, sociedade e Instituição

Qualidade Colaboradores Instituição e sociedade

Promoção da saúde Colaboradores Instituição e sociedade

Tecnologia e inovação Colaboradores Instituição e sociedade

Participação no mercado Colaboradores Instituição e colaboradores

Educação, treinamento e desenvolvi-
mento

Colaboradores Sociedade, colaboradores e Instituição
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GRI STANDARD GRI STANDARD PÁGINA / RESPOSTA OMISSÕES

CONTEÚDO TEMÁTICO AMBIENTAL

ÉTICA

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 36 e 37

103-02 A forma de gestão e seus componentes 36 e 37

103-03 Evolução da forma de gestão 36 e 37

GRI 205: Ética 2019

205-01 Unidades submetidas a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

36 e 37

205-02 Comunicação e treinamento sobre políticas e 
procedimentos anticorrupção

36 e 37

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

Não houve casos 
relativos a corrupção 

contra a Instituição e / 
ou seus colaboradores

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103:  Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 51 a 56

103-02 A forma de gestão e seus componentes 51 a 56

103-03 Evolução da forma de gestão 51 a 56

GRI 201: Desempenho 
econômico 2019

201-01 Valor econômico direto gerado e distribuído 51 a 56

201-04 Ajuda financeira recebida do governo 51 a 56

205-03 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

RESPONSABILIDADE SOCIAL

GRI 103:  Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 202 a 206

103-02 A forma de gestão e seus componentes 202 a 206

103-03 Evolução da forma de gestão 202 a 206

GRI 401: 
Responsabilidade 
Social 2019

401-01 Novas contratações e rotatividade de empregados 202 a 205

GRI 402: 
Responsabilidade 
Social 2019

402-01 Prazo mínimo de notificação sobre mudanças 
operacionais

202 a 205

GESTÃO DE RISCOS

GRI 103:  Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 39 e 40

103-02 A forma de gestão e seus componentes 39 e 40

103-03 Evolução da forma de gestão 39 e 40

Tópico específico da 
Instituição
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GRI STANDARD GRI STANDARD PÁGINA / RESPOSTA OMISSÕES

SAÚDE E SEGURANÇA DE CLIENTES E COLABORADORES

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 207 a 209

103-02 A forma de gestão e seus componentes 207 a 209

103-03 Evolução da forma de gestão 207 a 209

GRI 403: Saúde e 
segurança de clientes 
e colaboradores 2019

403-01Empregados representados em comitês formais de 
saúde e segurança

208

403-02 Lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e fatalidades relacionadas ao trabalho

208 e 209

GRI 416:  Saúde e 
segurança de clientes 
e colaboradores 2019

416-01 Avaliação de impactos na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida de produtos e serviços

Todos os serviços 
da FSFX passam por 

avaliação. 

GRI 418:  Saúde e 
segurança de clientes 
e colaboradores 2019

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

Não houve queixas ou 
casos de violação de 

privacidade/ perda de 
dados de cliente.

GESTÃO AMBIENTAL

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 216

103-02 A forma de gestão e seus componentes 216 a 224

103-03 Evolução da forma de gestão 216 a 224

GRI 302: Gestão 
Ambiental 2019

302-01 Consumo de energia dentro da Instituição 216 a 220

302-04 Redução do consumo de energia 216 a 220

GRI 303: Gestão 
Ambiental 2019

303-01 Retirada de água por fonte 222

303-02 Fontes hídricas significativamente afetadas por 
retirada de água

223

303-03 Percentual e volume total de água reciclada e 
reutilizada

223

GRI 305: Gestão 
Ambiental 2019

306-01 Descarte total de água, discrimado por qualidade 
e destinação

221

GRI 306: Gestão 
Ambiental 2019

306-02 Resíduos por tipo e método de descarte 223 e 224

QUALIDADE

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 38 e 39

103-02 A forma de gestão e seus componentes 38 e 39

103-03 Evolução da forma de gestão 38 e 39

Tópico específico da 
Instituição
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GRI STANDARD GRI STANDARD PÁGINA / RESPOSTA OMISSÕES

CONTEÚDO TEMÁTICO AMBIENTAL

PROMOÇÃO DA SAÚDE

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites
Capítulo Desempenho 
das Unidades

103-02 A forma de gestão e seus componentes
Capítulo Desempenho 
das Unidades

103-03 Evolução da forma de gestão
Capítulo Desempenho 
das Unidades

Tópico específico da 
Instituição

 As informações sobre 
promoção da saúde se 
encontram no capítulo 
Desempenho das 
Unidades

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 23 e 24

103-02 A forma de gestão e seus componentes 23 e 24

103-03 Evolução da forma de gestão 23 e 24

Tópico específico da 
Instituição

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019

103-01 Explicação do tema material e seus limites 16 e 17

103-02 A forma de gestão e seus componentes 16 e 17

103-03 Evolução da forma de gestão 16 e 17

GRI 202: Participação 
no Mercado

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

A FSFX 
ainda não 
possui esta 
informação 
para 
disponibilizar.

EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

GRI 103: Forma de 
Gestão 2019 

103-01 Explicação do tema material e seus limites 205 e 206

103-02 A forma de gestão e seus componentes 205 e 206

103-03 Evolução da forma de gestão 205 e 206

GRI 404: Educação, 
treinamento e 
desenvolvimento 2019 

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

205 e 206

404-03 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

205
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O Coral FSFX está sempre presente nas celebrações da Instituição e da comunidade.
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