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HMC: reconhecido
pela sua excelência
Hospital Márcio Cunha mantém o nível mais elevado de acreditação 
em serviços hospitalares pela quarta vez consecutiva.  Págs. 10 e 11

Pág. 6
FSFX investe mais de R$ 2 
milhões em tecnologia e aquisição 
de novos equipamentos para suas 
Unidades em 2012

Pág. 4
Pesquisa inédita sobre câncer de colo 
uterino tem participação de médico 
do HMC e aponta para melhorias no 
atendimento e tratamento
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FALE CONOSCO. Quer nos enviar uma sugestão? Agora ficou ainda mais fácil: os colaboradores 
da Fundação São Francisco Xavier podem utilizar o endereço “FSFX - Jornal da Fundação” (correio 
interno), o e-mail jornalfsfx@usiminas.com ou o telefone (31) 3829 9051.

Fique por dentro

Novo superintendente do Hospital Márcio Cunha, o 
médico Mauro Oscar toma posse.
Pág. 12

Editorial

O Hospital Márcio Cunha confirma sua excelência, marcando seu lugar 
no mais alto posto de acreditação hospitalar no Brasil. Pela quarta vez 
consecutiva, o Hospital foi recomendado pelos auditores da Det Nor-
ske Veritas (DNV) junto à Organização Nacional de Acreditação (ONA). 
Ainda como resultados da auditoria, foram registrados três “Esforços 
Dignos de Nota”, com o Programa Assistência em Foco, a Central de 
Terapia Ventilatória e o Planejamento da Clínica Ortopédica.

Primeiro hospital do país a ser certificado com o título de Acreditado 
com Excelência, em 2003, e recertificado em 2006 e 2009, o Hospital 
Márcio Cunha só conquistou mais esse importante reconhecimento de-
vido à atuação comprometida de cada colaborador.

Esta edição da revista apresenta ainda o novo superintendente do Hos-
pital Márcio Cunha, o médico Mauro Oscar de Souza Lima. Confira 
sua trajetória profissional na página 12. Também será mostrada, nas 
páginas 6 e 7, a série de investimentos em equipamentos e materiais 
realizados em todas as suas Unidades, bem como a ampliação do 
atendimento do Centro de Odontologia Integrada aos colaboradores da 
Usiminas em Ipatinga, reforçando seu compromisso com a inovação, a 
qualidade e a segurança. 

A FSFX mostra ainda que uma instituição sustentável se constrói com 
abertura e respeito ao ser humano. Por isso, destacamos nesta revis-
ta a participação da comunidade nas comemorações dos 50 anos do 
CSFX (páginas 16 e 17) e o modo de gestão e de integração da equipe 
do Centro de Terapia Renal do Hospital Márcio Cunha com pacientes e 
acompanhantes (páginas 5 e 9).

Boa leitura!

Nossa
conquista

Destaque

FSFX firma parceria de cooperação na assistência 
ambulatorial oncológica com o Hospital Nossa Senhora 
Auxiliadora, de Caratinga.
Pág. 8

Nossas Ações

Equipe multidisciplinar do CTRS realiza encontros 
mensais com acompanhantes para fornecer informações 
e propiciar mais assistência aos pacientes.
Pág. 9

Saúde

Centro de Odontologia Integrada amplia sua capacidade 
de atendimento na área industrial da Usina de Ipatinga, 
dando mais comodidade aos colaboradores da Usiminas.
Págs. 18 e 19

Nossa Gente - 4
Nossa Equipe - 5
Destaque - 6 a 8
Nossas Ações  - 9

Eu, hospitalizada

Com a saúde debilitada
Mesmo sem o stress da vida, 
Fui parar no hospital.
Com carinho, fui atendida.

Eu estava enfartada
Eu sentia, mas não cria
Para a UTI fui levada,
Tranquila, eu sempre sorria.

Anjos do céu me cuidavam, 
A UTI burila a existência.
Quem a utiliza sai purificado
Eu tive esta experiência.

Muitos amigos eu fiz
Carinho não me faltava
Tratei do corpo e espírito
De lá, saí confortada.

Não tenho medo da morte
Pois sei que um dia vou morrer
Peço a Deus que não seja breve,
Gosto muito de viver!

Saudades vou levar
Saudades eu vou deixar
Mas o melhor bem da vida
É o bom exemplo deixar.

Parabéns ao Márcio Cunha
Pela sua UTI
Eu estava tão confortada, 
Que nem a doença senti.

Poema da escritora
ipatinguense, de 95 anos,
Chames Salles Rolim

Mens@gens

Capa - 10 e 11
Boa Prática - 13
Notas - 14 e 15
Nossos Projetos - 16 e 17
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Nossa Equipe

Case de sucesso
Uma boa gestão de custo parece óbvia para manter 
a sustentabilidade de um negócio, porém essa não é 
a realidade de muitas clínicas e instituições de saú-
de do país. Para mostrar a experiência da Fundação 
São Francisco Xavier na gestão do Centro de Terapia 
Renal Substitutiva (CTRS) do Hospital Márcio Cunha, 
o gerente de Negócios e Resultados, André Luiz Nani 
Ribeiro, foi convidado a participar do 3º Congresso 
da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e 
Transplante (ABCDT) - Gestão e Saúde, ministrando 
a palestra “Como compor o custo de diálise”. 

André Ribeiro debateu sobre os gastos inseridos 
numa sessão de hemodiálise e apresentou as fer-
ramentas usadas no CTRS e que contribuem para 
o detalhamento de custos e resultados. “Diante do 
atual cenário da saúde, com inflação dos insumos 
acima dos índices gerais, não incidência de reajus-
tes da tabela do SUS, necessidade de investimento 
e mudança de percepção dos clientes em relação ao 
fator qualidade, torna-se fundamental promover uma 
gestão efetiva de custos para a utilização eficaz dos 
recursos na melhor relação qualidade x custo x efeti-
vidade”, explica André. 

O gerente ressalta ainda que para isso ocorrer não 
bastam apenas ferramentas digitais eficientes e pro-
gramas de otimização de custos estruturados. “É es-
sencial ter pessoas habilitadas e o envolvimento dos 
colaboradores e gestores para garantia da sustenta-
bilidade”, completa.

Na prática
Um exemplo de mudança em prol da economia é a 
utilização da solução básica em pó para diálise (bi-
carbonato de sódio). Antes era usado um galão de 
cinco litros por sessão, que foi substituído por um 
pacote de 950g para duas sessões. Os ganhos são 
a redução de custo e do espaço no estoque e na se-
gurança, já que o material líquido é mais suscetível a 
contaminação que o pó.

Essa troca condiz com os programas Otimizar para Sustentar, 
que propõe a criação de condições mais favoráveis à redução 
de custos, e Práticas que Transformam, que valoriza as boas 

e eficientes ideias.

Simpósio internacional
Uma equipe de fisioterapeu-
tas que atua no Hospital Márcio 
Cunha participou de cursos pré-
-congressos e do XVI Simpó-
sio Internacional de Fisioterapia 
Respiratória e Fisioterapia em 
Terapia Intensiva. Com o tema fo-
cado na “Inovação e o Desenvol-

vimento Tecnológico a Serviço da 
Saúde”, o evento englobou ainda 
três encontros simultâneos: o VIII 
Congresso Brasileiro de Fisiote-
rapia Respiratória, o VII Congres-
so Brasileiro de Fisioterapia em 
Terapia Intensiva e o I Encontro 
Luso-Brasileiro de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia 
em Terapia Intensiva. 

Segundo o fisioterapeuta Márcio 

Os fisioterapeutas que participaram 
das atividades foram: Allan Patryck 
Bassotto Lino, Cláudia Batista 
Ribeiro, Flaviano Vaz de Souza, Lilian 
Rodrigues Coelho Heringer e Márcio 
André Motta de Araújo.

André Motta de Araújo, a equipe 
compartilhou experiências com 
diversos profissionais da área. 
“Com orgulho, posso dizer que as 
ações executadas na Fisioterapia 
do HMC são semelhantes aos 
melhores serviços do Brasil”, co-
memora. Ele comentou que par-
ticipar de um evento como esse 
é importante devido à interação 
entre os profissionais de todo o 
Brasil e também do mundo.

Publicação nacional

Nossa Gente

Pesquisa inédita na região tem participação 
de médico da Unidade de Oncologia do HMC

O câncer de colo uterino apresenta alta chance de 
cura desde que diagnosticado nas fases iniciais. Po-
rém, afeta cada vez mais mulheres e já é um problema 
de saúde pública. Frente a essa realidade, o médico 
radioterapeuta da Unidade de Oncologia do Hospital 
Márcio Cunha, Pedro Paulo Lopes de Oliveira Junior, 
junto a outros cinco profissionais da saúde, conduziu 
uma pesquisa científica sob o tema “Características 
epidemiológicas de um grupo de 427 mulheres com 
câncer de colo uterino atendidas em um centro de re-
ferência em oncologia na região do Vale do Aço”. O 
trabalho foi publicado na edição de maio da Revista da 
Sociedade Brasileira de Cancerologia.

Ipatinga é referência para uma população de mais de 
800.000 pessoas e tem um centro de alta complexida-
de para tratamento oncológico, a Unidade de Oncolo-
gia do HMC. Porém, não havia dados concretos para 
descrever e analisar variáveis relacionadas à popula-
ção atendida com essa neoplasia. Foi analisado na 
pesquisa o retrospecto de 427 prontuários de mulhe-
res com câncer de colo uterino atendidas na Unidade, 
durante o período de 10 anos.

“Com a divulgação desse trabalho científico ganhamos 
respaldo técnico-científico para um problema que atin-

ge muitas mulheres, com foco especial para a popula-
ção que faz seus tratamentos oncológicos na Unidade 
de Oncologia do HMC. Ao mesmo tempo, levamos o 
nome do Hospital Márcio Cunha e FSFX ao cenário 
nacional do campo de pesquisa na área de saúde. 
Com esses dados, buscamos uma melhoria no aten-
dimento com foco na qualidade da assistência, trata-
mento global e desenvolvimento de políticas públicas 
que ajudem essas mulheres, pois a chance de cura 
desse tipo de neoplasia é alta, mas faltam conheci-
mento e recurso para diagnóstico nas fases iniciais da 
doença. Estamos realizados com essa divulgação, e 
tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas 
a partir desse trabalho”, analisa o médico Pedro Paulo.

Resultados
Após análise de todos os dados, o trabalho concluiu, 
entre outras informações, que 50,1% têm idade en-
tre 24 e 59 anos e 70% residem no Vale do Aço. O 
tratamento mais realizado foi o cirúrgico (65,33%). A 
persistência da doença foi encontrada em 49,88%, e 
metástases em 39,81%. Entre os óbitos, 37,35% foram 
relacionados à doença.

O médico radioterapeuta Pedro Paulo Lopes integra 
a equipe do estudo que foi publicado na Revista da 
Sociedade Brasileira de Cancerologia
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Aumentando a
capacidade tecnológica

Destaque

Investimentos são feitos em todas as Unidades

No primeiro semestre de 2012, a 
Fundação São Francisco Xavier 
fez uma série de investimentos 
em todas as Unidades, com a 
aquisição de centenas de equi-
pamentos e materiais importantes 
para o funcionamento de diversos 
setores. Entre os produtos ad-
quiridos para o HMC estão três 
novas máquinas de hemodiálise, 
30 poltronas reclináveis elétricas 
para a Oncologia, um aparelho de 
ecodoopler, uma autoclave e três 
aparelhos de anestesia. Segun-
do o enfermeiro Leonardo Rodri-
gues Paes, a demanda no Cen-
tro de Terapia Renal Substitutiva 
tem aumentado muito, por isso 
as novas máquinas de hemodiá-
lise possibilitaram uma agilidade 
ainda maior no atendimento, pois 

cada máquina, atende até seis 
pacientes. “Outra contribuição 
excelente é que agora podemos 
deixar uma máquina fixa na UTI. 
Antes, levávamos de acordo com 
a demanda”, destaca. 

Os investimentos, aproximada-
mente R$ 2.276.199,00, vieram 
de recursos próprios, Pró-Hosp e 
verbas públicas. Segundo a ge-
rente da Unidade de Suprimen-
tos, Ana Lúcia Mendes Barcelos 

No Colégio, 10 novos 
microscópios já estão à 
disposição de professores e 
alunos. Na foto acima (à direita), 
novas máquinas para diálise

Novas cadeiras trazem mais conforto e mobilidade 
aos pacientes da Unidade de Oncologia

Entre as aquisições, o HMC ganhou novas câmaras 
de conservação para medicamentos

Cada vez mais integrada
Na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, 
investimentos foram feitos para a integração do siste-
ma de telefonia e transmissão de dados com as de-
mais Unidades da Fundação São Francisco Xavier. 
Essa atualização favorece a agilidade, segurança, 
padronização de processos e redução de custo com 
mão de obra de terceiros. Com a integração, os usuá-
rios já podem utilizar os recursos de telefonia como a 
transferência entre ramais, possibilidade de uma uni-
dade de atendimento virtual para direcionamento das 
chamadas e acompanhamento do custo das ligações 
por meio de relatórios estatísticos.

Os alunos do Colégio São Francisco Xavier também 
se beneficiaram com os novos produtos. Foram ad-
quiridos 10 microscópios biológicos binoculares que 
serão usados para a leitura de material biológico du-
rante as aulas. Além das Unidades já citadas, também 
receberam novos equipamentos e materiais o COI, as 
Unidades Neonatal, de Medicina Diagnóstica, Centro 
Obstétrico e UTI Adulta, os Laboratórios, os setores 
de Hemoterapia e de Hemodinâmica, o Pronto-Socor-
ro, a Farmácia, a Central de Materiais e Esterilização. 
Os investimentos beneficiaram toda a FSFX.

Santos, anualmente é feita uma 
revisão das necessidades da ins-
tituição por meio do planejamento 
orçamentário. A partir daí, são se-
lecionados os itens mais relevan-
tes e que elevam a qualidade dos 
serviços prestados e contribuem 
para o trabalho das equipes, 
como é o caso das oito câmaras 
para conservação de termolábeis 
adquiridas para armazenamento 
de reagentes e medicamentos no 
Almoxarifado e Farmácia.
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Beneficiando
mais pessoas

FSFX firma parceria para assistência 
oncológica em Caratinga

Pacientes oncológicos da região de Caratinga ganha-
ram um reforço de peso no tratamento contra o cân-
cer. Com o apoio da Superintendência Regional de 
Saúde, a Fundação São Francisco Xavier, por meio 
do Hospital Márcio Cunha, firmou parceria na assis-
tência ambulatorial oncológica com o Hospital Nossa 
Senhora Auxiliadora, de Caratinga. 

Com o acordo, desde junho, os pacientes já dispõem 
de consultas com médico oncologista às sextas-fei-
ras, em tempo integral, e com um atendente treinado 
pela Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha. 
“O Márcio Cunha é referência em procedimentos de 
alta complexidade para a macrorregião Leste e o 
nosso compromisso é buscar a melhor assistência 
ao paciente oncológico, incluindo todos os pacientes 
que dependem do tratamento do SUS, dentro dos cri-
térios do Sistema Único de Saúde”, explica o então 
diretor do HMC, José Carlos de Carvalho Gallinari.

Para o diretor clínico e técnico do Hospital Nossa 

Senhora Auxiliadora (HNSA), Eli Nogueira, além de 
contribuir na diminuição de tempo, custo e sofrimen-
to aos pacientes, o acordo entre as instituições será 
importante para o crescimento da medicina em sua 
cidade. “Caratinga e o HNSA precisam evoluir na as-
sistência médica da microrregião, e a parceria com 
o HMC ajudará muito”, disse. A secretária municipal 
de Saúde de Piedade de Caratinga, Simone Cristi-
na Martins Lucca, lembra ainda que, quando se trata 
da assistência a pacientes com câncer, a agilidade 
é fundamental. “Quanto mais rápido o atendimento, 
melhor para o paciente. E ter esse serviço aqui é um 
ganho muito grande para nossa região”, elogia.

Benefícios 
O diretor-executivo da Fundação São Francisco Xa-
vier, Luís Márcio Araújo Ramos, afirma que, no futu-
ro, a parceria poderá possibilitar ainda todo o suporte 
necessário, como exames, cirurgias e cuidados pa-
liativos. “Se a gente consegue fazer isso na própria 
região onde ele mora, é melhor para ele e sua família. 
A partir do momento que você dispõe toda a rede de 
atendimento ao paciente e o fluxo de atividades ne-
cessárias, o médico presta a atenção básica e, tendo 
diagnosticado a doença, já sabe para onde encami-
nhar o paciente, encurtando o diagnóstico e aumen-
tando a possibilidade de cura”. 

Em 2011, o Hospital Márcio Cunha incrementou 
ainda mais seus serviços na área de saúde com a 
aquisição do Centro de Oncologia e Radioisótopos - 
COR. “Após dez anos de parceria, a agora Unidade 
de Oncologia do Hospital Márcio Cunha passou por 
uma série de ações revitalizadoras, como aquisição 
de novos equipamentos de tratamento e combate 
ao câncer, planejamento da construção de uma área 
específica para oncologia pediátrica, contratação de 
profissionais para incorporar o corpo clínico e incen-
tivo à prática de pesquisas científicas próprias. Tudo 
isso contribui para a busca pela humanização no 
atendimento aos pacientes e a efetividade no trata-
mento”, resume Luís Márcio.Na prática, os trabalhos em conjunto garantem a comodidade 

dos pacientes da cidade e de outros 14 municípios vizinhos 
integrantes da microrregião.

Comitiva do HMC visitou também o Núcleo do Câncer 
de Caratinga, entidade filantrópica de assistência a 
pacientes oncológicos

4º Workshop da ABM

Integração no CTRS

Destaque

O 4º Workshop de Segurança e 
Saúde Ocupacional promovido 
pela Associação Brasileira de Me-
talurgia - ABM, e que teve como 
parceira a Usisaúde, reuniu, no pe-
ríodo de 26 a 28 de junho, profis-
sionais que buscam melhorar cada 
vez mais a segurança em seus pro-
cessos.

As palestras, cursos e exposições 
receberam mais de 500 profissio-
nais e representaram uma opor-
tunidade de reunir, reciclar conhe-
cimentos e trocar experiências. 
Alguns colaboradores da Fundação 
São Francisco Xavier estiveram 
presentes no workshop para par-
ticipar das palestras e discussões 
nas mesas-redondas. A técnica em 
Segurança do Trabalho e Higiene 

Psicólogo, nutricionista, assisten-
te social, enfermeiros, médicos e 
técnicos de enfermagem, todos 
estão envolvidos em um projeto do 
Centro de Terapia Renal Substitu-
tiva (CTRS) que leva informações 
e assuntos pertinentes à doença 
aos acompanhantes dos pacien-
tes que passam por sessões de di-

Ocupacional Janaína Maia da Sil-
va participou, ainda, da Exposição 
de Fornecedores de Produtos e 
Serviços para a Cadeia de Segu-
rança e Saúde Ocupacional. “No 
estande da FSFX foram apresen-
tados os serviços prestados que se 
relacionam a higiene e medicina do 
trabalho. Uma oportunidade para 
mostrarmos as etapas do trabalho 
ocupacional, que são a antecipação 
e identificação do risco, e avalia-
ção, com implantação de mecanis-
mos corretivos ou prevencionistas”, 
disse.

O que mais chamou a atenção do 
técnico de Segurança no Trabalho 
e Higiene Industrial Luiz Henrique 
Ataíde Belo foi o tema que envolveu 
a reabilitação e processos de apo-

álise, nos três turnos de trabalho.
Essas orientações já eram feitas 
individualmente aos pacientes e 
acompanhantes na admissão e 
quanto solicitadas; agora discu-
tindo os assuntos em grupo, pro-
movem maior interação entre os 
acompanhantes e a equipe mul-
tidisciplinar do Centro de Terapia 
Renal Substitutiva.

Os encontros mensais esclare-
cem sobre as normas de seguran-
ça, rotinas da Unidade, comporta-
mento na instituição e a doença. 
As informações são dadas em 
via de mão dupla; os profissio-
nais passam as informações téc-
nicas e ouvem as necessidades 
dos acompanhantes, que muitas 
vezes passam anos na rotina de 
levar familiares ou amigos para 
as sessões de diálise. Como é o 
caso da Maria Helena de Andrade 

Nossas Ações

sentadorias. “Foram apresentados 
aspectos interessantes relaciona-
dos à volta ao trabalho de pessoas 
afastadas por causa de uma deter-
minada invalidez”, frisou.

Lanna, que acompanha a mãe há 
quase dois anos. “Esses encon-
tros contribuem muito para quem 
é mais tímido e não faz perguntas. 
Não é o meu caso, eu sou ques-
tionadora, mas percebo que mui-
tas pessoas têm dúvidas e ago-
ra estão tendo oportunidade de 
esclarecê-las nesse bate-papo”, 
comenta. 

Para os profissionais da saúde, 
esse projeto vai contribuir para 
tirar o estigma em torno da do-
ença. O psicólogo do CTRS, Sér-
gio Santos Siqueira, lembra que 
muitas pessoas convivem, com 
qualidade de vida, por anos com 
a insuficiência renal. “Além de 
transmitir informações úteis aos 
acompanhantes, queremos que 
eles sejam multiplicadores dessas 
informações, levando-as à família 
e comunidade”, afirma.
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Acreditado com Excelência

Capa

Hospital Márcio Cunha recebe novamente a maior 
certificação brasileira que um hospital pode atingir

Pela quarta vez consecutiva, o Hospital Márcio 
Cunha mantém o nível mais elevado de acreditação 
em serviços hospitalares, ao ser recomendado pelos 
auditores da Det Norske Veritas 
(DNV) junto à Organização Na-
cional de Acreditação (ONA). Em 
uma escala de três níveis, este é 
o mais alto posto de acreditação a 
que um hospital pode alcançar. Na 
prática, isso demonstra a excelên-
cia em gestão e na qualidade da 
assistência prestada aos clientes.

O relatório final da auditoria regis-
trou ainda três Esforços Dignos 
de Nota, um reconhecimento às 
ações ou projetos desenvolvidos 
e que merecem louvor por se di-
ferenciarem no setor de saúde brasileiro pela aplica-
bilidade, resultados e continuidade. Destaques para o 

O planejamento da Clínica Ortopédica foi outro 
destaque na auditoria de recertificação do Hospital

Equipe da Central de Materiais e Esterilização, 
responsável pela Central de Terapia Ventilatória

Destaque na avaliação dos auditores, o programa 
Assistência em Foco conta com o apoio da equipe de 
Enfermagem da Unidade II

Programa Assistência em Foco, que abrange 13 pro-
jetos voltados para a melhoria contínua da assistên-
cia em todas as áreas do Hospital; a implantação da 

Central de Terapia Ventilatória, 
que permite adequar a assistên-
cia ao perfil do paciente nas Uni-
dades de Terapia Intensiva, além 
de garantir melhor controle de 
qualidade sobre os equipamen-
tos existentes; e o Planejamento 
da Clínica Ortopédica, alinhado 
às estratégias do Hospital, con-
tribuindo na qualidade da assis-
tência. 

Primeiro hospital do país a ser 
certificado com o título de Acre-
ditado com Excelência, em 2003, 

o Hospital Márcio Cunha passou por outras duas au-
ditorias de recertificação, em 2006 e em 2009. Agora 

“Vemos que a 
acreditação aqui não 
é uma mera estratégia 
de marketing, mas sim 
um processo de gestão 
que traz melhorias na 
qualidade da assistência 
prestada ao paciente”

em 2012, os auditores da DNV estiveram na institui-
ção entre os dias 11 e 15 de junho para a auditoria de 
avaliação, visitando as Unidades I, II e de Oncologia. 
E novamente no dia 16 de agosto, para a auditoria 
de follow up, quando foram finalizados os processos 
de avaliação e recomendada a nova certificação do 
HMC, válida por mais três anos.

“Vemos que a acreditação aqui não é uma mera estra-
tégia de marketing, mas sim um processo de gestão 
que traz melhorias na qualidade da assistência pres-
tada ao paciente. E o que levamos do HMC é essa 
excelência em gestão e a qualidade da assistência. 
Percebemos que as pessoas aqui, a cada ano, frente 
a cada desafio, se envolvem e se apropriam desse 
processo. A cada retorno à instituição, percebemos 
que os profissionais amadureceram”, elogia o farma-
cêutico e auditor da DNV Eduardo Ramos Ferraz.

Nossa gente
Para o diretor-executivo da Fundação São Francis-
co Xavier, Luís Márcio Araújo Ramos, a conquista de 
mais esse importante título só foi possível graças a 
um sistema de gestão pautado nas pessoas. “A qua-
lidade da atuação de cada colaborador influencia no 
desenvolvimento e no alcance dos resultados da or-
ganização. É por isso que, ao reunirmos esforços, 
somos capazes de superar os obstáculos e fazer do 
Hospital Márcio Cunha e da nossa Fundação institui-
ções cada vez mais sólidas e capazes de levar os 
melhores serviços em saúde e educação aos nossos 
clientes”, completa Luís Márcio. 

Para este segundo semestre, o novo desafio das 
equipes do Hospital Márcio Cunha já começou, com 
o processo de diagnóstico para acreditação interna-
cional pela National Integrated Accreditation for Heal-
thcare Organizations (NIAHO).
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Boa PráticaFique por dentro

Solidariedade no inverno

Mudando hábitos

“Fazer o bem para os outros é fazer o bem para a 
gente mesmo. A experiência é mais que gratifican-
te”. É dessa forma que a assistente administrativa da 
Gerência-Geral de Manutenção da Usina de Ipatinga, 
Bruna Cordeiro Pereira, definiu a experiência de par-
ticipar da Campanha do Agasalho 2012.

Não é fácil mudar antigos hábitos, mas foi esse o ob-
jetivo da Semana do Meio Ambiente FSFX. O tema 
“Mude o mundo com uma boa ideia!” foi um convite 
para que as pessoas repensem, reutilizem e troquem 
antigos e maus costumes por ideias que contribuam 
com a preservação da natureza. 

A abertura foi realizada no Colégio São Francisco Xa-
vier com a presença do diretor executivo da FSFX, 
Luís Márcio Araújo Ramos, e alunos do 4º ano do En-
sino Fundamental. Na ocasião, foi realizado o plantio 
simbólico de uma muda de mogno. “Temos que fazer 
algo hoje para que possamos colher no futuro. O plan-
tio de uma árvore simboliza uma mudinha de esperan-
ça, de boas práticas para que tenhamos qualidade de 
vida”, ressalta o diretor.

Variedade 
A Semana teve programação diversificada, com exibi-
ção de filmes curta-metragem e documentários duran-
te o intervalo do almoço, no auditório da Unidade I do 
HMC, e a presença do grupo Se Toque, mostrando o 
trabalho com bolsas feitas de banners recicláveis doa-
dos por profissionais do próprio Hospital. Em todas as 
Unidades, os colaboradores receberam uma cartilha 

Neste ano, os 923 voluntários das empresas Usimi-
nas e parceiras arrecadaram cerca de 36 mil dona-
tivos (entre roupas, agasalhos, calçados, móveis, 
materiais de limpeza e brinquedos) que beneficiaram 
aproximadamente 8 mil pessoas de 91 entidades 
assistenciais do Vale do Aço. A Fundação São Fran-
cisco Xavier fez a sua parte, contribuindo com mais 
de 5.300 peças doadas por colaboradores e alunos 
do Colégio São Francisco Xavier. Números que mos-
tram o quanto o valor da solidariedade vem se multi-
plicando entre as equipes.

O auxiliar administrativo da Assessoria de Comuni-
cação Guilherme Henrique Souza Santos participou 
como voluntário pela primeira vez. Segundo ele, po-
der ajudar quem realmente precisa traz uma sensa-
ção indescritível. “É gratificante e renova nossa força 
e esperança. Pude ver nos olhos das crianças a ale-
gria de receber nossas doações”, frisa.

com dicas de reutilização de materiais para receitas de 
cozinha e para produtos de limpeza ecológicos. 

Os colaboradores também puderem participar de ofi-
cinas de Arterapia, ministradas pela equipe do Sesi. 
Nas aulas, foi ensinado como customizar sacolas 
retornáveis com flores de feltro. Houve ainda a pre-
miação do concurso de desenho para os filhos de 
colaboradores, entre dois e 12 anos, que mostraram 
arte e consciência com lápis e papel na mão para 
representar o tema: “Pintar um mundo novo está em 
nossas mãos”. Os vencedores ganharam bicicletas, 
mini-laptop infantil e MP4.

Questão de
reconhecimento

Mauro Oscar de Souza Lima toma posse como 
novo superintendente do Hospital Márcio Cunha

O Hospital Márcio Cunha marca um novo capítulo em 
sua história de excelência e compromisso com a saú-
de de sua população, ao anunciar o novo superinten-
dente da instituição, o médico Mauro Oscar Soares 
de Souza Lima. A mudança, planejada em conjunto 
e de forma gradativa pela diretoria da Fundação São 
Francisco Xavier, é parte integrante da reestrutura-
ção organizacional que a entidade vem implantando 
desde 2011, abrindo espaço para novos programas 
de gestão hospitalar e uma assistência de qualidade 
ainda mais focada no paciente.
 
“Sinto-me honrado pela confiança e pela responsabi-
lidade de administrar um hospital do porte e comple-
xidade do Márcio Cunha. E é com este desafio, esta 
vontade de aprender e fazer mais e melhor do que 
já fizemos na Gerência de Assistência até aqui que 
assumo esse compromisso. Percebo aqui a existên-
cia de uma equipe e uma estrutura que nos possibi-
litam ir além para continuar não um ciclo, mas para 
promover a espiral de mudanças que representam 
as melhorias contínuas, as renovações necessárias 

e as inovações do futuro”, destaca o novo superin-
tendente.
 
Na cerimônia de posse, realizada no dia 20 de agos-
to, Mauro Oscar recebeu o comando da instituição das 
mãos do médico José Carlos de Carvalho Gallinari, a 
quem agradeceu pelos 21 anos à frente do HMC. Após 
trilhar um histórico de competência e determinação 
como gestor, Gallinari, que foi homenageado no even-
to, continuará à disposição da instituição neste novo 
ciclo de trabalhos, agora oferecendo conhecimento e 
experiência necessários aos novos projetos da Funda-
ção São Francisco Xavier. “Encerra-se um ciclo tanto 
para a instituição quanto para mim, e com a sensação 
de dever cumprido. Tenho que compartilhar todos os 
méritos com a equipe da FSFX, entre diretores, conse-
lheiros, colaboradores e todo o corpo clínico, além de 
fornecedores e parceiros, que muito me ajudaram ao 
longo desses anos. E desejar ao superintendente que 
assume, Mauro Oscar, votos de sucesso e prosperida-
de para que a instituição continue seu trajeto de bons 
serviços à comunidade”, agradece Gallinari.

O desenho de Pedro Henrique Oliveira Ramos, filho 
da colaboradora Cláudia Cristina Oliveira Silva, foi o 
vencedor na categoria 2

O médico José Carlos de Carvalho Gallinari foi home-
nageado pelo novo superintendente (à esquerda) e pelo 
diretor-executivo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos

Trajetória profissional
 
O novo superintendente do Hospital Márcio Cunha traz 
na bagagem, além da experiência na gerência de As-
sistência, um currículo de destaque. Graduou-se em 
Medicina pela UFMG em 1987 e cursou residência 
médica em Cirurgia Cardiovascular e Endocrinologia 
no Hospital Felício Roxo até 1991. No ano seguinte, 
chegou a Ipatinga e ingressou no HMC como mem-
bro do corpo clínico; quatro anos depois, como médico 
internista. Foi ainda presidente do Centro de Estudos 
de 1993 até 2001, quando foi promovido gerente do 
Departamento Médico do Hospital. Dez anos depois, 
com a mudança da estrutura organizacional, tornou-se 
gerente de Assistência.
 
Mauro Oscar de Souza Lima possui ainda os cursos de 
Gestão de Sistemas de Saúde pela FGV São Paulo, 
em 1998, e de auditor da qualidade pela Associação 
Brasileira de Controle da Qualidade ABCQ em 1999. 
Em 2009, o médico tornou-se também graduado em 
Direito pela Faculdade de Direito de Ipatinga.
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Vacinação
para se proteger
Ninguém quer ficar gripado ou resfriado! Prova disso foi 
o expressivo número de empregados e dependentes das 
empresas Usiminas que participaram da 15ª Campanha de 
Vacinação contra a Gripe. Do total de 42.870 doses apli-
cadas, 3.925 foram para os colaboradores da Fundação 
São Francisco Xavier e 30.086 para os colaboradores da 
Usiminas.

Neste ano, a campanha veio com uma novidade: o proces-
so de adesão foi feito pela Intranet. Os usuários puderam 
agendar a vacinação em todas as Unidades das empresas 
Usiminas. Também se beneficiaram com a campanha os 
aposentados, os clientes de planos de mercado da Usisaú-
de e as empreiteiras que atuam dentro da Usiminas, em 
todo o país. 

Dr. Bactéria no HMC
O renomado biomédico Roberto Martins Fi-
gueiredo, mais conhecido na televisão como 
Doutor Bactéria, visitou, em junho, a Gerên-
cia de Nutrição do Hospital Márcio Cunha, 
composta pela Unidade de Alimentação e 
Nutrição e Lactário. Na ocasião, ele conver-
sou com os colaboradores e ressaltou a im-
portância das boas práticas na manipulação 
de alimentos para a produção de refeições 
saudáveis.

O Doutor Bactéria é diretor técnico da Micro-
biotécnica, empresa parceira da FSFX que 
realiza auditorias mensais e análises micro-
biológicas, avaliando os controles e proces-
sos operacionais de qualidade da Nutrição no 
que diz respeito a instalações físicas e Boas 
Práticas de Fabricação. A auditoria constitui 
um diferencial na qualidade higiênica de pro-
dutos e serviços na área de alimentação, pro-
porcionando a identificação de pontos fortes 
e oportunidades de melhorias. “Assim, é pos-
sível fazer o direcionamento de investimen-
tos para diminuir perdas de produção, con-
sequentemente, reduzindo custos”, destaca 
a gerente de Nutrição, Flávia Mucci Igarashi.

Os resultados dessa e de outras auditorias 
têm sido satisfatórios, tanto nas duas Uni-
dades de Alimentação e Nutrição do HMC 
quanto no Lactário. Esse último, destaca-se 
também pela consolidação de uma norma in-
ternacional denominada Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC), garan-
tindo a segurança e a qualidade alimentar.

Discutindo a saúde 
O Hospital Márcio Cunha foi palco de três impor-
tantes eventos da área da saúde nos meses de 
maio e junho. Em maio, profissionais de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro reuniram-se para uma 
série de palestras e mesas-redondas na 10ª 
Jornada de Cirurgia, no auditório da Unidade I. 
“Com a presença de especialistas em diversas 
áreas, a Jornada veio como uma oportunidade 
para o aprendizado e para nos mostrar desafios 
e caminhos a seguir na área médica, principal-
mente neste momento em que o HMC implanta a 
Coordenação de Segurança Assistencial, Ensi-
no e Pesquisa”, explica o médico Jaílson Tótola, 
coordenador da Jornada.

Na Semana de Enfermagem 2012, o foco foi a 
segurança e a qualidade da assistência prestada 
ao paciente em todas as linhas de cuidado. Com 
o tema “Compromisso social, cuidado à saúde e 
segurança do paciente”, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem participaram de pales-
tras e celebrações nas capelas, entre os dias 9 
e 11 de maio. 

Já a 7ª Jornada de Ortopedia do Vale do Aço 
reuniu médicos ortopedistas e fisioterapeutas de 
importantes hospitais e universidades de Minas 
Gerais e São Paulo, nos dias 29 e 30 de junho, 
com o apoio da regional mineira da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-
-MG). “Hoje, no HMC, temos todas as especiali-
dades da ortopedia. Com isso, não há mais ne-
cessidade de encaminhar pacientes para serem 
operados em Belo Horizonte por falta de condi-
ções técnicas, como no passado. Nosso projeto 
aqui é estabelecer uma clínica de ortopedia que 
seja referência nacional, tanto em sua atuação 
quanto na publicação de novos trabalhos”, resu-
me o médico ortopedista Evander Grossi.

Interação musical
Para quem curte o som do bom e velho rock’n roll, a 9ª edição 
do Concerto de Inverno foi um divertido e animado espetáculo. 
A apresentação da Associação Coral Fundação São Francis-
co Xavier ocorreu nos dias 12 e 14 de julho, sob regência do 
maestro Melquisedequi Rodrigues Araújo. O evento, que teve 
patrocínio da Usiminas e incentivo do governo de Minas Gerais 
por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, misturou músi-
ca e artes cênicas e contou com a participação de músicos da 
banda Tatu’d Xutera, de Ipatinga. No palco foram interpretados 
sucessos do rock nacional e internacional, compondo o tema 
do concerto deste ano.

A Associação Coral FSFX foi fundada em março de 2001 e é 
formada por colaboradores voluntários da Fundação. O Coral desenvolve várias atividades durante o ano, 
e entre elas estão os Doutores da Música, que resgatam a autoestima dos pacientes internados e acompa-
nhantes, proporcionando momentos de descontração por meio da música. Também participam da Semana 
da Música, que revela talentos musicais na FSFX, e da Cantata de Natal, realizada anualmente na praça de 
alimentação do HMC e nos jardins do Centro Cultural Usiminas.

II Feira Técnica
do CSFX
Os alunos dos cursos técnicos em Me-
cânica, Enfermagem e Análises Clínicas 
abriram as portas do Colégio São Fran-
cisco Xavier à comunidade para a II Feira 
Técnica do CSFX Técnico e mostraram 
que o conhecimento aplicado pode ir mui-
to além do aprendizado em sala de aula. 
O evento foi realizado na Unidade CSFX 
do bairro Horto e reuniu cerca de 500 
pessoas, entre alunos e convidados.

Por meio de suas criações, os alunos 
tiveram oportunidade de mostrar à co-
munidade escolar a sua capacidade de 
inovar temas já trabalhados e apontar 
temas em voga, encantando o público 
presente e inserindo-o na aplicabilida-
de dos temas. O destaque da feira foi a 
qualidade dos trabalhos apresentados. 
Foi observado o aprimoramento no que 
se refere à estética, ao conhecimento e 
aplicabilidade dos trabalhos no cotidiano 
profissional.

Doenças veiculadas pela água e para-
sitas intestinais, pelo curso de Análises 
Clínicas; Caldeira: energia a vapor; Re-
dutores de velocidade; Motor de com-
bustão; Braço Mecânico e Bombas, 
pelo curso de Mecânica; Câncer de 
Mama, Colo de Útero e Próstata, e a 
apresentação sobre Prevenção de Aci-
dentes com Crianças, ambas pelo curso 
de Enfermagem, foram temas aborda-
dos pelos alunos.Jornada de Cirurgia reuniu especialistas de 

diversas áreas

Dr. Bactéria em bate-papo com a equipe

Notas
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CSFX
50 anos

Nossos Projetos

Aniversário movimentado
e cheio de novidades

Na comemoração dos 50 anos do Colégio São Fran-
cisco Xavier, quem ganhou presentes foi a educação. 
Os destaques foram a parceria firmada com a Pontifí-
cia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Mi-
nas) e o “Esforço Digno de Nota”, conquistado durante 
a recertificação ISO 9001:2008, graças aos projetos do 
Ensino Médio: “Corujão” e “Corujinha”. 

Corujinha e Corujão são aulões, para as turmas da 
2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com temas interdis-
ciplinares, cobrados no Exame Nacional do Ensino 
Médio e nos vestibulares. As aulas são dadas com 
uma visão atualizada e ritmo de interação, envolvendo 
professores de diferentes disciplinas. Em determina-
dos momentos, são feitas interferências por meio de 
esquetes teatrais, com aplicação prática do conteúdo 
trabalhado. 

Segundo o aluno da Turma 300, da 3ª série/EM, Bruno 
Augusto Silvestre Eleutério, o Corujão é uma atividade 
que modifica a realidade cotidiana de estudos, abor-
dando temas atuais de maneira descontraída, sem 

deixar de ser objetiva. “A interação entre professores e 
alunos, com perguntas e comentários, é muito interes-
sante. Com certeza, é um projeto que faz diferença no 
nosso aprendizado”, destaca.

Recertificando a qualidade
A recertificação ISO 9001:2008 demonstrou, mais uma 
vez, o compromisso que o CSFX tem com o ensino. O 
modelo de gestão do Colégio, baseado em ferramentas 
que permitem o controle em todos os processos, tanto 
educacionais quanto administrativos, foi reconhecido 
como efetivo e comprometido com a melhoria contínua. 

O CSFX é o primeiro colégio do país com o Sistema 
de Gestão da Qualidade certificado pela ISO nos ní-
veis Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio.

Vários alunos que foram aprovados no Programa de 
Educação Profissional (PEP) do governo de Minas Ge-
rais escolheram os cursos técnicos do CSFX e inicia-
ram as aulas no dia 4 de junho. Nos próximos semes-
tres também serão oferecidas novas vagas. 

Parceria de sucesso
Reforçando sua posição como modelo de excelência 
em saúde e educação, a Fundação São Francisco Xa-
vier garantiu uma importante conquista para o ensino 
superior do Vale do Aço. Em maio, por meio do CSFX, 
formalizou uma parceria com a PUC Minas para a 
instalação de um polo de Educação Continuada Pre-
sencial (Pós-graduação) e de Ensino a Distância em 
Ipatinga. 

Com o acordo de cooperação, o Colégio passa a ofe-
recer cursos de pós-graduação, nas modalidades pre-
sencial e a distância, nas áreas da Saúde, Educação, 
Gestão, Direito e Engenharia. Além de corpo docen-
te capacitado e materiais de qualidade, reconhecidos 
pela PUC Minas, os alunos matriculados contarão com 
a ampla infraestrutura física e tecnológica do Colégio 
São Francisco Xavier, no bairro Cariru, em Ipatinga. 
Em 2011, a PUC Minas foi reconhecida como a me-
lhor universidade privada do Brasil pelo Prêmio Guia 
do Estudante.

Celebrações 
A programação comemorativa de meio século do CSFX 
movimentou professores, alunos, pais e toda comuni-
dade. Em maio, as celebrações contaram com missas 
em homenagem às mães, que também participaram 
de uma palestra, ministrada pelo psicólogo Leonardo 

Morelli, com o tema “Como percebo meu filho? Como 
olho meu filho? Com que olhos olho meu filho?”. 

Em junho, mês do aniversário do CSFX, um Sarau 
Literário agitou os alunos, dando-lhes a oportunidade 
de conhecer obras de autores renomados e se en-
cantar com poesias e textos da cultura brasileira. E 
por falar em agito, o Passeio Ciclístico movimentou 
não apenas os estudantes, mas também pais, pro-
fessores e admiradores do esporte, que ornamenta-
ram suas bicicletas e fizeram um grande evento no 
bairro Cariru. Para fechar o mês, uma missa solene 
em Ação de Graças foi realizada na Quadra Coberta 
do Colégio. Mais atividades estão programadas até 
novembro.

A diretora do CSFX, Solange Liége Prado, e a vice-
reitora da PUC Minas, Patrícia Bernardes, na assinatura 
do acordo de cooperação entre as instituições

O aluno Rafael Moreira Duarte, do 1º ano do Ensino Fundamental, e a mãe Josélia Climene participaram do Passeio 
Ciclístico do CSFX

O “Esforço Digno de Nota” é um grande prêmio para a 
instituição de ensino que o recebe, já que observa as ações 
ou projetos que merecem louvor e se diferenciam pela 
aplicabilidade, resultados e continuidade. 

Professores do CSFX 
em uma das aulas 
temáticas do
Corujão
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Mais espaço,
mais sorrisos

Saúde

Centro de Odontologia Integrada amplia
atendimento na Usiminas

Os empregados da Usiminas têm mais motivos para 
sorrir. Isso porque o Centro de Odontologia Integrada 
(COI) ampliou sua capacidade de atendimento na área 
industrial da Usina de Ipatinga. A novidade vai aumen-
tar a oferta de atendimento em promoção da saúde, 
modalidade que sempre foi o foco principal da atenção 
do COI e que conferiu aos colaboradores das empre-
sas Usiminas os melhores indicadores de saúde bucal 
do país.

Para os profissionais, a ampliação significou a aber-
tura de novos postos de trabalho, e, para os clientes, 
mais facilidade no acesso ao atendimento. As ações 
de incremento, aliadas a outras implantadas no COI 
Sede (como a implantação do atendimento noturno até 
as 22h), contribuíram para um aumento na oferta de 
consultas em promoção da saúde por ano, que agora 
já ultrapassa 24 mil consultas.

O colaborador da Usiminas Francisco Eduardo Rodri-
gues foi atendido em uma das Unidades ampliadas e 
ficou satisfeito com os horários e os profissionais que o 
atenderam. “Achei ótimo ter esse atendimento amplia-
do na área. Fui muito bem atendido por pessoas dedi-
cadas, extremamente educadas e atenciosas”, disse.

Novos horários na Usina de Ipatinga
O superintendente do COI, Carlos Antônio de Souza, apontou as principais ações desenvolvidas para otimizar 
o atendimento e manter a qualidade dos serviços prestados pelo Centro de Odontologia:

Caso seja preciso cancelar o atendimento, basta ligar nos telefones 
3829-9799 / 3829-9750 com, no mínimo, seis horas úteis de 
antecedência.

Colaboradoras no estande do COI durante a Semana 
da Saúde Usiminas

Grasiele Silva 
Amaral - Técnica 
em Saúde Bucal

Da esquerda para a direita: Ana Amélia Salum, Ana 
Beatriz Faico, Diogo Lins da Silveira, Fabiano Basílio, 
Jessica Samury e Kleicy Pocidonio

COI na Semana da
Saúde Usiminas 

É sempre bom lembrar a importância de ter e, prin-
cipalmente, manter uma boa saúde bucal. Animada, 
a equipe de Técnicas em Saúde Bucal do Centro de 
Odontologia Integrada passou diversas dicas para os 
visitantes no estande da Unidade, durante a Semana 
da Saúde Usiminas, realizada em abril.

Muitos colaboradores passaram pelo estande e pude-
ram aprender sobre a necessidade de visitar o dentista 
a cada seis meses, mesmo não sentindo dor; a impor-
tância da alimentação saudável, rica em cálcio e sais 
minerais; a escova de dente ideal, que deve alcançar 
os dentes do fundo, ter cerdas arredondadas da mes-
ma altura e ser macia ou média; e o uso do fio dental 
antes da escovação, pois, assim, os dentes ficam li-
vres dos resíduos que a escova não alcança.

Fique atento!
Além das dicas, foi lançada a campanha para redução 
do índice de faltas no COI, com o tema “Sua ausência 

• Reativação da Unidade de Atendimento da Redu-
ção (turnos Manhã e Tarde) - Restabelecimento 
do atendimento das 7h às 13h e das 13h às 19h 
na Unidade.

• Incremento do atendimento na Unidade da Acia-
ria (turno da Tarde) - Restabelecimento do atendi-
mento das 13h às 19h na Unidade, além do aten-
dimento matutino já oferecido.

• Incremento do atendimento na Unidade da Lami-
nação a Frio (turno da Tarde) - Restabelecimento 
do atendimento das 13h às 19h na Unidade, além 
do atendimento matutino já oferecido.

• Incremento do atendimento na Unidade da Redu-
ção (turno da Tarde) - Extensão do atendimento 
das 17h às 19h na Unidade, além do atendimento 
das 7h às 17h já oferecido.

faz falta para muita gente”. Quando um cliente falta sem 
avisar com antecedência, cria-se um espaço ocioso que, 
muitas vezes, não pode ser preenchido. O foco da cam-
panha é conscientizar os clientes para que eles agen-
dem suas consultas com cuidado, se esforçando para 
não faltar, e só cancelar se estritamente necessário.

Novos colaboradores
Os recém-contratados do COI foram avaliados de for-
ma diferenciada no mês de maio. A equipe participou de 
uma avaliação piloto do Programa Otimizando o Desem-
penho - COI, desenvolvido para acompanhar de forma 
sistematizada os novos colaboradores durante o proces-
so de experiência. Assim, é possível avaliar o desem-
penho técnico e trabalhar as dificuldades apresentadas.

Uma turma de seis cirurgiões-dentistas admitidos em 
abril participou de um encontro entre o superintenden-
te, os gerentes e os colaboradores. Na oportunidade, 
foram levantados pontos de dificuldades e colhidas su-
gestões de melhorias nos processos.
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