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Fortalecer a atuação com foco em oportunidades de melhorias no 
atendimento e na prestação de serviços. Em 2016, esse é o grande 
propósito da Fundação São Francisco Xavier para manter a susten-
tabilidade de seus negócios, mesmo em um ano marcado pela cri-
se econômica no país. Por isso, esta edição da Bem-Estar apresenta 
o Plano de Travessia, o conjunto de estratégias essenciais traça-
das para superarmos as adversidades do momento e conquistarmos 
melhores resultados.

Nesse planejamento, uma de suas principais diretrizes é o Ano do 
Cliente. São treinamentos e ações que envolvem colaboradores e 
líderes de todas as áreas, revisando práticas e aprimorando pro-
cessos para corresponder – e até mesmo superar – às expectati-
vas do cliente. Outro programa que caminha nesta mesma direção 
no Hospital Márcio Cunha é o Assistência em Foco. Nas próximas 
páginas, você confere os bons resultados alcançados nos últimos 
meses, com projetos que valorizam o atendimento humanizado e 
seguro, a inovação dos processos assistenciais e adequação da in-
fraestrutura física e tecnológica.

Por falar em novidades, a matéria de capa apresenta uma nova 
oportunidade para clientes da Usisaúde e de convênios em Ipatin-
ga, com a inauguração da Unidade Avançada FSFX, localizada no 
bairro Canaã. 

Conheça ainda o trabalho de Coleta Seletiva realizado pelo Colégio 
São Francisco Xavier e, por fim, veja os resultados de sucesso do 
Usifamília, gerido pela Fundação e pela Usisaúde, que há um ano 
transforma a realidade dos idosos no Vale do Aço.

Boa leitura!
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   Ser modelo de 
excelência

FSFX revisa Planejamento estratégico com ações 
que garantam a sustentabilidade dos negócios

Promover os melhores resultados em saúde e 
educação, sendo sempre a primeira escolha do 
cliente, é o que move as ações da Fundação São 
Francisco Xavier. Em 2016, durante a revisão da 
sua Formulação Estratégica – o conjunto de dire-
trizes que norteiam as atividades da instituição 
para os próximos quatro anos – gestores e su-
perintendentes de todas as unidades discutiram 
junto à Diretoria Executiva medidas para superar 
o momento econômico vivenciado no país, que 
vem resultando em várias consequências aos di-
versos setores da economia nacional. 

Caminhos que precisam ser trilhados de for-
ma sustentável para superar as adversidades e 
manter a solidez dos programas da FSFX. As es-
tratégias adotadas foram formalizadas em um 
documento, nomeado como Plano de Travessia, 
que inclui as principais diretrizes para encarar a 
crise econômica.

O Plano de Travessia promove o fortalecimento 
da atuação da Fundação no Vale do Aço e em re-
giões de atividades da Usiminas, sem deixar de 
avaliar as oportunidades que o mercado possa 
oferecer para expandir para outras cidades. Um 
bom exemplo é o amplo portfólio de serviços da 
Unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocu-
pacional e Meio Ambiente, que pode atender a 
segmentos da indústria e comércio em várias lo-
calidades do país.

Avaliar oportunidades de fusão e aquisição de 
serviços médico-hospitalares de outros hospi-
tais no Leste de Minas também estão na trilha 

 E  mais
• Implantação de novas tecnologias 

• Adequação das instalações físicas

• Investir na Saúde Ocupacional

• Divulgar os serviços prestados pela instituição

DEntrE as açõEs 
priorizaDas no plano 
DE travEssia Estão:
• Ano do Cliente

• Aperfeiçoamento dos recursos organizacionais

• Preservação do patrimônio

• Austeridade e controle de custos

• Não perder de vista as oportunidades

• Olhar mais apurado para os processos

• Estreitar relacionamento entre a FSFX e 
    Empresas Usiminas

• Disseminação dos valores institucionais da FSFX

• Fortalecer a marca

estratégica da FSFX. O intuito é crescer com foco na oti-
mização de recursos, aprimorando a prestação de aten-
dimento em altos níveis de qualidade, resolutividade, 
segurança, agilidade e modernidade. 

“Em um momento de grandes ajustes 
na economia do país, é preciso que 
cada unidade, cada colaborador faça o 
exercício de entender onde é preciso 
fortalecer sua atuação, procurando 
oportunidades de melhorias no 
atendimento e na prestação de serviços 
em busca de melhores resultados” Luís 
Márcio de Araújo Ramos, diretor 
executivo da FSFX.

Ano do Cliente
O Ano do Cliente é um dos principais 
pilares do plano. Assim, em 2016 o  

objetivo é desenvolver um olhar ainda 
mais crítico para todos os processos 
de relacionamento com os clientes, 

visando simplificá-los, torná-los mais 
resolutivos e muito mais ágeis.

4 . Bem-Estar Bem-Estar . 5



o ano é todo  
do cliente

Estar onde o cliente necessita, resolver de fato e da primeira vez as 
necessidades dos clientes, reduzindo e eliminando o retrabalho

Mais melhorias, 
em todo lugar

Clientes são a alma de qualquer negócio, sua razão de ser. 
Na busca da excelência no atendimento, a Fundação São 
Francisco Xavier instituiu 2016 como o Ano do Cliente, 
um conjunto de ações que busca, nos pequenos e gran-
des gestos, fazer a diferença na vida dos clientes. Para 
isso, uma série de treinamentos e ações serão realizadas 
ao longo do ano, além de reformas estruturais em diver-
sas áreas. 

A FSFX estuda a implantação da biometria (assinatu-
ra digital com base no registro das digitais dos dedos), 
que irá reduzir o tempo de atendimento e extinguir a ne-
cessidade de guias de exames. E, em breve, será possí-
vel marcar consultas e exames de forma rápida e fácil 
por meio de aplicativo no celular. Segundo a gerente de 
Relacionamento com o Cliente, Elaine Andrade Silva 
Vieira, serão realizados diversos treinamentos para ca-
pacitação das equipes. Um grupo de liderança está sendo 
preparado para melhorar os processos de maior contato 

com cliente, usando a metodologia Design Thinking, 
uma abordagem centrada no ser humano que acelera a 
inovação e soluciona problemas complexos.

Outro projeto que já está em andamento inclui melho-
rias no Portal de Serviços FSFX. “A ideia é tornar o por-
tal mais amigável ao Cliente, acrescentar a marcação de 
exames e abrir para os demais convênios, porque, atu-
almente, ele atende somente aos beneficiários da Usisaú-
de. Além de melhorar os serviços de retirada de segunda 
via de boletos, detalhamento de despesas, extrato para 
Imposto de Renda e consulta de dados,” completa Elaine.

Outra iniciativa criada, o Conselho Consultivo de Clien-
tes, grupo formado por 30 clientes para identificar pon-
tos de melhoria na qualidade dos serviços que precisam 
ser revistos, é mais um canal de abertura da Fundação, 
a fim de oportunizar sugestões de melhorias e implanta-
ções de ações que propiciam a satisfação dos usuários. 

Obras e melhorias estruturais estão sendo realizadas em diversas 
áreas das unidades da FSFX. Sempre com viés de atendimento às 
normas legais e sanitárias, modernização da tecnologia, humani-
zação, adequação dos espaços físicos e redução do desperdício de 
recursos como água, energia e gás.

Uma das unidades que está sendo reformada é a de Oncologia, 
onde será modificado os fluxos de circulação de pacientes e am-
pliada a capacidade de atendimento. Outras importantes novida-
des são a aquisição de mais um acelerador linear, a atualização de 
toda tecnologia usada nos tratamentos e a ampliação dos espaços, 
com recursos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Onco-
lógica (Pronon), por meio da doação de empresas como a Usi-
minas; recursos próprios da Fundação e dos governos Federal e 
Estadual.

Já o Centro de Terapia Renal Substitutiva passa por uma signifi-
cativa ampliação do espaço físico e da capacidade de atendimen-
to. O número de pacientes que necessitam de tratamento cresceu 
muito e para ter condição de atendê-los foi necessária a aquisição 
de novos equipamentos, incluindo 20 máquinas de hemodiálise.

No caso dos 4º e 6º andares de Internação da Unidade I do HMC, 
toda a parte física foi reformada.

• Redes de água, vapor, gás e energia foram refeitas

• Paredes receberam isolamento acústico

• Banheiros adaptados para clientes que usam cadeira de rodas 

• Vasos sanitários com controle da quantidade de agua utilizada

• Disponibilização de varandas com vista para a mata 

A superintendente de Gestão, Adriana Leite Chaves Quintela, 
destaca que em todas as obras as lâmpadas foram substituídas 
pelas de Led, trazendo economia e uma qualidade melhor de ilu-
minação. “Ao fazer melhorias e reformas observamos alguns 
pontos principais como a adequação à legislação, assegurando 
mais segurança e conforto para o cliente. Além disso, a neces-
sidade de aumentar constantemente o espaço físico, uma vez 
que quando ampliamos a oferta de serviço, precisamos de um 
espaço coerente com a demanda e mais humanizado,” explica.

Focos do ano 
do cliente

Modernidade
Incorporação de tecnologias 

capazes de encurtar a distância 
entre os requisitos de qualidade, 

resolutividade, segurança e 
agilidade oferecidos pela FSFX.

Segurança
Confiabilidade das informações 
prestadas e execução correta 

dos processos.

resolutividade
Solucionar as 

demandas do cliente.

Qualidade no 
relacionamento

Transparência, humanização, 
atenção e presteza na relação 

com os clientes.

agilidade
Resolver as demandas 
dos clientes no menor 

tempo possível.
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 Novo 
Ambulatório 
Ginecológico 
e obstétrico

Em caso de internação as pacientes são encaminhadas 
para o Centro. As que estão em trabalho de parto vão 
para o Pré-parto ou PPP e as que aguardam procedi-
mento cirúrgico ou cuidados ginecológicos, aguardam 
na sala de acolhimento. Toda assistência prestada à ges-
tante antes, durante e no pós-parto imediato é realizada 
sob os cuidados de uma enfermeira obstetra 24 horas. 

Seguindo a proposta do Ano do Cliente, o novo Ambu-
latório Ginecológico e Obstétrico modificou o fluxo de 
atendimento das pacientes e já colhe bons resultados na 
satisfação das clientes. Agora, todas as pacientes após 
serem classificadas como amarelo e verde são encami-
nhadas a nova área de ambulatório, onde são atendidas 
por um médico exclusivo e encaminhadas à sala de ob-
servação. Nessa sala equipada e confortável, as pacientes 
recebem medicação ou realizam exames.

 “Antes dessa mudança todas as 
pacientes, parturientes ou não, fi-
cavam juntas em uma mesma área 
do Centro Obstétrico aguardando 
atendimento ou consulta. Essa se-
torização, além de dar mais confor-
to, diminui a ansiedade das pacien-
tes e oferece um atendimento mais 
ágil e satisfatório,” Kelen Madeira, 
enfermeira Supervisora. 

parcEria E
    INvESTImENTOS

FSFX e Usisaúde selam 
parceria com o Hospital 
Santo Expedido

Com a busca constante pela excelência na 
prestação de serviços, a FSFX já ultrapassa os 
limites de Minas Gerais e firma cada vez mais 
parcerias. Em fevereiro, foi consolidado o con-
vênio com a Associação Policial de Assis-
tência à Saúde (APAS), da Baixada Santista, 
permitindo que a FSFX e a Usisaúde ampliem 
os serviços médicos-hospitalares no Hospital 
Santo Expedito. Isso abre uma oportunidade a 
mais de serviços de saúde com qualidade para 
os mais de 25 mil beneficiários da operadora 
na região, atingindo mais de 40 mil vidas. 

O acordo permitiu também que a Fundação 
investisse na aquisição de equipamentos e im-
plantação de um Centro de Diagnóstico por 
Imagem, seguindo o modelo de sucesso já im-
plantado no Vale do Aço. Na prática, isso agi-
lizará o atendimento e o agendamento dos 
exames dos beneficiários, que antes eram fei-
tos em clínicas credenciadas da região, e ren-
derá mais assistência qualificada e segurança 
à saúde.

no novo setor do hospital, 

em Santos, os beneficiários 

terão acesso a exames 

com equipamentos de alta 

tecnologia.

métoDos gráficos

Holter    m.A.P.A    Eletrocardiograma

Teste Ergométrico Computadorizado

Eletroencefalograma Digital

Diagnóstico por imagEm

Tomografia multislice    Ultrassonografia 

Doppler Colorido    Radiologia Digital

mamografia Digital    Raios-x

outros ExamEs 

Endoscopia Digestiva 

Colonoscopia
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Clientes da Usisaúde e outros convênios ganham mais uma opção de atendimento para servi-
ços de medicina diagnóstica, laboratorial e odontológico, graças à nova Unidade Avançada da 
Fundação São Francisco Xavier. Localizada no bairro Canaã, em Ipatinga, a estrutura tem 
ampla capacidade de atendimento, tornando-se referência para uma região que concentra mais 
de dez bairros e população superior a 100 mil moradores.

NOvA UNIDADE AvANçADA 
no bAirro CAnAã

A dona de casa Denise Oliveira de Assis foi 
uma das primeiras clientes a ser atendidas pe-
los serviços de promoção à saúde bucal do 
Centro de Odontologia Integrada, inserido na 
Unidade. E aprovou a novidade.

“Ter esses serviços em um 
bairro mais perto facilitou 

muito para a gente. O acesso 
está bem fácil e a estrutura 

ficou excelente.” Denise 
Oliveira de Assis, cliente 

O diretor executivo da FSFX, Luís márcio Araújo Ramos, e a superintendente de Gestão, Adriana Leite Chaves 
Quintela, entre representantes da Associação dos Aposentados (AAPI), da Usiminas (à esquerda) e da Agência 
de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI), à direita

FUNCIONAmENTO E AGENDAmENTOS DA 
UnidAde AvAnçAdA no CAnAã 

AtEndimEntoS odontológicoS

Horários de 
funcionamento

•	De	segunda	a	sexta,	
das	7h	às	19h

Horários de 
funcionamento

•	De	segunda	a	sexta,	
das	7h	às	17h

•	Sábados,	das	7h	às	
11h

agendamento

•	Presencial:	sede	do	
COI	(bairro	Horto)

•	Telefones:	3829-
9750	e	3829-9799

agendamento

•	Presencial:	em	todas	as	
unidades	do	HMC

•	Telefone:	3829-9600	
•	Mensagem	via	WhatsApp:	
(31)	99686-1060

mEdicinA diAgnóSticA E lAborAtoriAl

exAmes de diAGnóstiCo por imAGem
•	 Mamografia
•	 Raios-x
•	 Ultrassom

três ConsUltórios odontolóGiCos 
do Coi
•	 Atendimentos	de	promoção	à	saúde	bucal	
•	 Procedimentos	básicos	restauradores

Coleta de amostras 
biológicas para exames 

laboratoriais. 
Todas	as	amostras	biológicas	
coletadas	no	novo	local	são	
encaminhadas	e	processadas	

no	Laboratório	Central,	
localizado	na	Unidade	I	do	HMC.

“A Fundação quer crescer e se expandir, buscando sempre a proximidade e satisfação dos seus clien-
tes. Por isso, estamos reunindo em um mesmo ambiente, com toda a comodidade e conforto, serviços 

do Hospital Márcio Cunha e do COI, nos aproximando ainda mais dos clientes do Canaã e bairros vizi-
nhos. Uma iniciativa que pode nos servir como referência para investirmos em outras unidades no fu-

turo, no próprio Vale do Aço”, sintetiza Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da FSFX.
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COI: Qualidade certificada

• melhor gestão dos processos para 
atender às necessidades dos clientes

• melhor desempenho operacional  
• Ampliação das oportunidades de 

negócios

• Organização dos processos
• Padronização dos procedimentos de 

segurança
•  Redução de riscos
• melhoria na qualidade da assistência

Onde o COI está
• Sede no Horto / Ipatinga
• Unidades de atendimento na área 

interna do HmC
• Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Ipatinga (AAPI)
• Área industrial da Usiminas e Usiminas 

mecânica / Ipatinga
• Sede da Usiminas / Belo Horizonte
• Área industrial da Usina / Cubatão

Em fevereiro, o Centro de Odontologia Integrada re-
cebeu a tão esperada Certificação ISO 9001:2008. A 
Unidade se preparou durante um ano para receber a 
visita dos auditores da DNV GL, para a auditoria de 
certificação. “Desde que a Fundação São Francisco 
Xavier iniciou os primeiros passos no Processo de 
Aperfeiçoamento da Qualidade, o Centro de Odon-
tologia passou a sonhar com esse momento. Para 
essa conquista, traçamos, em dezembro de 2014, um 
cronograma a ser executado ao longo de 2015. To-
das as áreas se envolveram para que conquistás-
semos a ISO 9001, e enfatizamos o apoio irrestrito 
que tivemos das áreas corporativas da FSFX e de 
todo o nosso corpo clínico. O alcance da certifica-
ção vem atestar a qualidade dos serviços prestados 
pelo COI, bem como a preocupação com a seguran-
ça do paciente e o respeito às normas e parâmetros 

exigidos pelos órgãos regulamentadores,” destacam 
os membros da equipe de implementação, Elen Raya-
ne Eler e Alcimar Barcelos.

Entre as principais mudanças executadas estão a 
construção de protocolos clínicos e procedimentos da 
qualidade; a integração ao Tasy (Sistema de Gestão da 
FSFX), por meio dos módulos de suprimentos, CME e 
de gestão das reclamações de clientes; o gerenciamen-
to de riscos inerentes ao atendimento e a implantação 
das ferramentas da Qualidade. Todas as melhorias im-
plementadas trazem mais confiabilidade, qualidade 
e segurança aos pacientes, além da garantia de rece-
ber atendimento de profissionais devidamente habili-
tados, em uma clínica que se preocupa com a inovação 
tecnológica, proteção da propriedade do cliente, e a 
busca constante em satisfazer as suas necessidades.

48
unidades 

odontológicas

12
especialidades

72
cirurgiões-
dentistas

49
colaboradores 

administrativos 
e apoio

87
auxiliares em 
saúde bucal

25
técnicos em 
saúde bucal

80.204
beneficiários

Vantagens de ser certificado pela ISO
9001

Mais sorrisos
Em 2015, driblando os desafios impostos pela desaceleração 
econômica, o Centro de Odontologia Integrada se empenhou 

para a expansão do mercado. Todo esforço registrou um 
aumento de 10% do número de beneficiários em dois anos.
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Muito se fala sobre os cuidados que se deve ter com o 
meio ambiente e em ações para tentar recuperá-lo. E 
um dos pilares para o sucesso da sua recuperação é a 
coleta seletiva do lixo. O desenvolvimento trouxe, além 
de progresso, desvantagens para o meio ambiente, en-
tre elas a geração de resíduos de sacos plásticos, caixa 
de isopor, latas e outros materiais que levam anos para 
se decompor. 

Sabendo que só por meio da educação é possível for-
mar cidadãos que se preocupem com a realidade, os 
professores do Colégio São Francisco Xavier cria-
ram o projeto de Coleta Seletiva. Além de reduzir 
a poluição e ser uma opção a mais de renda, a coleta 
seletiva diminui o volume de materiais destinados 
ao aterro sanitário e proporcionam economia de 
recursos naturais como madeira, água e energia.

Para concretizar o projeto, foi construído um 
galpão que recebe o lixo reciclável e as lixeiras 
foram classificadas em lixo úmido e seco. Ou-
tra estratégia é não utilizar panfletos como 
material de divulgação, uma vez que esses 
materiais gerariam grande quantidade de 
resíduos. A opção foi inserir cartazes em 
locais de grande circulação. O professor 
de Química, Ulisses de Andrade Olivei-
ra, destaca que o projeto integra ações 
mais amplas: “falamos sobre o meio 
ambiente, a redução do desperdício de 
recursos naturais e a adoção do consu-
mo responsável”.

O lixo é 
problema     
   nosso! Resíduos 

secos
Resíduos 
úmidos

“Para não espalhar uma grande quantidade 
de lixeiras pela escola optamos por manter 
somente esses dois tipos: úmido e seco. Usar 
as lixeiras tradicionais de coleta seletiva - vidro, 
plástico, papel e metal, seria um investimento 
muito grande, indo contra a proposta dessa 
iniciativa. Optamos também por usar um galpão 
somente materiais reaproveitados, valorizando 
a arquitetura sustentável.” Ulisses de Andrade 
oliveira, professor de Química.

professores, alunos e funcionários se envolvem 

em projeto de coleta seletiva no CsFx

Separados pelo auxiliar de Conservação e Limpeza 
izaque de oliveira morais, o material que pode ser 
reciclado é doado para a Amavale (Associação dos 

Catadores de materiais Recicláveis do vale do Aço) e 
o restante é recolhido pela vital.

Tradição e qualidade no ensino resultam em 
um trabalho sério e comprometido com a edu-
cação. Essa é a missão do CSFX que sempre 
busca inovar para que os alunos colham os me-
lhores resultados nos vestibulares. Nos últi-
mos testes, o número de aprovação dos alunos 
foi superior a 80%. Projetos, sistemas de ensino, 
carga horária estendida e aulões especiais são 
ingredientes indispensáveis para que o aluno 
amplie seus conhecimentos teóricos e formati-
vos necessários para o seu sucesso.

sistema de ensino mais 
completo e eficiente
Em sintonia com as exigências do 
ENEm e dos exames vestibulares 
mais concorridos do Brasil, o 
Sistema Poliedro de Ensino 
oferece ao aluno da 3ª Série a 
oportunidade de se preparar 
com o material didático 
mais completo do Brasil. 
São aplicados nove ciclos 
de simulado Poliedro 
durante o ano. Os 
alunos recebem o 
rankeamento 
nacional das 
unidades 
parceiras 
e a 
análise 
da prova 
realizada, 
juntamente com 
o Plano de Estudo 
diário das disciplinas.

mais  EnEm
As principais características do ENEm são a 

interdisciplinaridade, a contextualização e a 
valorização da interpretação. Esses pontos somados 

à grande quantidade de questões e textos, 
não deixa dúvidas de que a melhor forma de se 

preparar para o ENEm é praticar. E é aí que entra a 
importância da participação no curso ENEm 1500 

que propõe o estudo e a resolução de 1500 questões 
no formato da prova nacional.

nem tUdo são pedrAs
Para aliviar a sobrecarga dessa época de grande 

tensão para os alunos, o CSFX desenvolve projetos 
que descontraem e ajudar os alunos a relaxar, como 

o Acústico e o Extravasa.

aprovaçõEs Em 2015

26
Ciências 

humanas

38
Ciências da 

natureza
3

Linguagens
71

matemática

UNivErSidAdE 
FederAl 

UNivErSidAdE 
pArtiCUlAr

esForço, vontAde    
       E DETERmINAçãO

carga Horária
ampliaDa + prEparação

Além das aulas regulares do turno matutino, os alunos 
contam com uma carga horária estendida nas segundas, 

terças e quartas-feiras e aulões aos sábados.

66 79
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O Hospital Márcio Cunha prima por oferecer um ambiente saudável e se-
guro aos pacientes e colaboradores. Para isso, desde a sua criação, há cin-
co anos, o Programa Assistência em Foco identifica, de forma contínua, as 
oportunidades de melhorias nos processos para proporcionar uma assistên-
cia de qualidade. No último ciclo do Programa, diversos setores e Unidades 
do HMC trabalharam em projetos cujos pontos principais são prestar um 
atendimento humanizado, com altos níveis de segurança; inovar os proces-
sos operacionais e adequar a infraestrutura física e tecnológica.

ASSiStênciA 
Em Foco:   
   promovendo 
resultados

NOvO FLUXO 
do Pronto-
Socorro
Colocar o paciente no centro da assistên-
cia é o objetivo do Pronto-Socorro com 
as mudanças realizadas no fluxo de aten-
dimento. Após a recente mudança já é 
possível mensurar a melhora na satisfa-
ção do cliente, que passou de 52% para 
93% em seis meses. Outro ganho signifi-
cativo é o tempo de atendimento que se 
mantém inferior ao de outras institui-
ções de mesmo porte no país e na Améri-
ca do Norte.

Emergência Urgente muito Urgente Pouco Urgente

redução no	tempo	entre	a	
chegada	do	paciente	até	o	início	do	
atendimento	médico,	de	51	para	
menos	de	20	minutos.	

criação	das	salas	vermelha/
laranja,	sala	amarela/verde,	
consultórios	e	áreas	para	
medicação	dos	pacientes	
classificados	como	verdes.

maior	agilidade	nas	classificações	
de	risco	com	disponibilização	de	
maior	número	de	enfermeiros.

coleta	dos	materiais	biológicos	
realizada	pela	equipe	de	técnicos	
de	enfermagem	do	Pronto-Socorro.

Entrada	específica	para	
atendimento	aos	pacientes	graves.

“Os bons resultados vão além 
das melhorias para os clientes. 
Hoje conseguimos atender 
mais pessoas otimizando os 
recursos e aumentando a 
segurança assistencial, o que é 
ótimo para a instituição e para 
a comunidade.” Abner moreira 
de Araújo Júnior, gerente do 
pronto-socorro.

A FSFX segue cumprindo sua vocação na prestação de serviço de saúde de alta complexidade e está desenvol-
vendo o serviço de Telemedicina, visando um novo negócio e também acompanhar a sua expansão no mercado 
de saúde. Trata-se da troca de informações médicas pela Internet. Englobando vários processos como telecon-
sultorias de médicos especialistas para médicos em outras cidades, acompanhamentos a distância de alguns 
diagnósticos. A tecnologia tornará os processos de assistência mais eficientes e ágeis.

Segundo o médico Paulo Henrique Lemos de Moraes, o serviço rompe barreiras da distância ou da falta de 
profissionais qualificados para a assistência. “Contaremos com um software que está em desenvolvimento 
e com um corpo clínico de profissionais médicos experientes e renomados para prestar esta assistência”, 
destaca Dr. Paulo Henrique. 

ROMPENDO BARREIRAS 
    com A tElEmEdicinA

16 . Bem-Estar Bem-Estar . 17



O termo ainda não soa familiar, mas desospitalização 
será cada vez mais comum nos próximos anos. A prá-
tica já é realidade no Hospital Márcio Cunha, que por 
meio da equipe multidisciplinar promove o retorno do 
paciente ao convívio familiar, retirando-o de possíveis 
complicações suscetíveis ao ambiente hospitalar. Como 
consequência, contribui para a redução do tempo de in-
ternação de maneira segura.

A equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, 
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
farmacêuticos, assistentes sociais e psicólogos, está em-
penhada no acompanhamento da assistência e prioriza 
ações ao detectar possíveis desafios a serem enfrentados 
para a efetivação da alta, como por exemplo, a necessi-
dade de equipamentos para uso domiciliar. Caso o pa-
ciente ainda precise de cuidados específicos após a alta, 
o seu cuidador é capacitado pelo Projeto Preparo do 
Cuidador, durante o período de internação.

deSoSPitalização:
REDUzINDO O TEMPO 
DE INTERNAçãO

sem 
DESOSPITALIzAçãO

sem 
DESOSPITALIzAçãOCom

DESOSPITALIzAçãO
Com

DESOSPITALIzAçãO

número de internAdos 
pAssíveis de intervenção médiA de permAnênCiA GerAl

“Todos os pacientes de convênio 
e de SUS acima de 10 dias  são 
acompanhados pela nossa equipe 
de Desospitalização, que identifica 
as necessidades de intervenções, 
como agilizar o processo de 
autorização e agendamento 
de um procedimento cirúrgico; 
providenciar recursos domiciliares 
como oxigênio, alimentação 
especial e curativos, entre outras.” 
maria inês romano teixeira, 
coordenadora da equipe 
multidisciplinar. 

“O Hospital márcio Cunha é referência em alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de 
ambulatórios, internações e diagnóstico para 35 municípios e cerca de 800 mil habitantes na macrorregião 

Leste de minas Gerais. Por isso, são necessárias ações de desospitalização segura que viabilizem o 
processo de alta hospitalar, o adequado giro de leitos e a disponibilidade de acesso àqueles pacientes que 

necessitam a assistência de alta complexidade.” Kesley reis, coordenadora da Central de internações.

mARçO A 
jULHO 

Dados de 2015

AGOSTO A 
DEzEmBRO 

622 543

mARçO A 
jULHO 

AGOSTO A 
DEzEmBRO 

30 28

A Unidade de Terapia Intensiva recebe pacientes que necessitam de cuidados especiais, 
como vítimas de acidentes ou com doenças graves. Devido à complexidade dos casos 
acolhidos pela Unidade, as ações de estímulo à segurança assistencial são essenciais. 
Confira a série de medidas que estão sendo executadas para sistematizar o atendimen-
to, agilizando e otimizando os processos do corpo clínico.

padronização dos processos 
das unidades de cuidados 
especiais adulto. 

treinamento e capacitação 
da equipe multidisciplinar 
(punções venosas guiadas por 
ultrassonografia e implante 
de catéter central de inserção 
periférica - PICC).

valorização da equipe e das 
visitas multidisciplinares, com 
definição de metas individuais 
e diárias para os pacientes.

reforma da sala de espera para 
acolhimento dos acompanhantes, com pias 
para higienização das mãos e armários.

otimização dos resultados 
assistenciais de mortalidade 
a partir de novos referenciais 
comparativos (SAPS III - Simplified 
Acute Physiology Score)

monitorização dos dados assistenciais 
através do software Epimed. A partir da análise 
dos dados dos pacientes, é possível projetar 
pontos de melhoria, com base na análise 
qualitativa entre os setores e até mesmo com 
outros hospitais.

viSão

Ser a UTI mais segura de minas Gerais.

açÕeS realizadaS

      SEgUrAnçA  
  PARA O PACIENTE
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Para mais
  resultados

Ser referência em informação, prevenção, diagnóstico 
precoce e tratamento oncológico é o que norteia as ati-
vidades da Unidade de Oncologia e seus profissionais. 
Desde que foi adquirida pela FSFX, a unidade passou 
por melhorias. Para 2016, as novidades, alinhadas ao 
Ano do Cliente, são elas a contratação do coordena-
dor médico, Dr. Luciano Viana, e a inserção da área 
de pesquisa na unidade. Somam à essas novidades, 
a ampliação e atualização tecnológica da Radiotera-
pia contando com dois modernos Aceleradores Li-
neares e equipamento para braquiterapia.

O tratamento oncológico é planejado e administrado por 
uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, com-
posta por diversas especialidades médicas (oncologista 
clínico, radio-oncologista e cirurgião oncológico), nutri-
cionista, psicólogo, fisioterapeutas, farmacêuticos, as-
sistente social, enfermeiros e técnicos em enfermagem. 
Todos trabalham integrados, utilizando um plano tera-
pêutico individualizado e humanizado, além de seguir 
as modernas diretrizes internacionais de assistência em 
oncologia, buscando a excelência na qualidade dos nos-
sos resultados.

Outra melhoria é a uniformização dos protocolos clí-
nicos e linhas de terapias. Por meio de discussão clíni-
ca, baseadas em evidências científicas, é avaliada qual a 
melhor maneira de tratar cada paciente. “Antes isso era 
feito de forma pontual em casos mais graves, mas a pro-
posta atual visa incluir todos os casos nesse modelo de 
planejamento multidisciplinar e multiprofissional. Que-
remos sempre encontrar a melhor opção de tratamen-
to, encurtando o tempo de espera e utilizando uma 
linguagem única, por meio do Planejamento Perso-
nalizado do Tratamento. Organizar esse fluxo para 
cada doente é o grande desafio porque em uma mes-
ma doença a sequência de ação dos profissionais e 
procedimentos pode ser diferente e organizar esses 
momentos terapêuticos faz a diferença no resultado 
final. Não existe uma receita de bolo. Por isso, todos os 
casos têm que ser discutido”, pontua o coordenador mé-
dico da unidade, Luciano Viana.

A equipe já pensa no próximo passo que é viabilizar a in-
tegração da Unidade com outros centros oncológicos do 
país, para troca de informações e experiências. 

“A Fundação tem no seu planeja-
mento estratégico o objetivo de se 
tornar referência no tratamento 
oncológico. A contratação do novo 
coordenador médico agrega valor 
à essa missão. Ele trouxe experi-
ência experiência e bagagem que 
contribuem com o caminho que 
vamos trilhar até chegar ao pata-
mar planejado.” Ledvânia Chaves 
Ribeiro, gerente da Unidade de 
Oncologia.

A medicina avança a medida que se desenvolve pesquisa clínica. Além de ser essencial para au-
mentar o conhecimento e entendimento das doenças, a pesquisa clínica permite a utilização de 
novos fármacos e novas tecnologias contra o câncer. Para o paciente, isso representa uma opor-
tunidade de uso de drogas inovadoras, às vezes, a única opção existente.  O objetivo principal dos 
estudos clínicos é aumentar a chance do doente vencer a doença. vale destacar que o ingresso 
nesses tratamentos é voluntário e todos os princípios éticos precisam ser seguidos.

“ Hoje somos uma unidade assistencial, mas estamos empenhados para que futuramente possa-
mos participar do processo de desenvolvimento de novos fármacos e terapias.” finaliza luciano.

Pesquisa: desenvolvendo a medicina do futuro

1.500 casos de câncer na região por ano

20.635 sessões de quimioterapia

16.084 sessões de radioterapia 

*Em um prazo de 12 meses

dados da Unidade de Oncologia em 2015

Após	as	mudanças	
realizadas	na	Unidade,	

houve	uma
redução de 50% 
do	tempo	de	início	de	

tratamento*
40.098 consultas

 Equipe médica da Unidade de Oncologia do HmC
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Amenizar o sofrimento, controlar sinto-
mas e buscar autonomia para manter 
uma vida ativa, apesar da doen-
ça. Esses são alguns dos princípios 
dos chamados Cuidados Paliativos, 
um modelo de assistência hospita-
lar que, de acordo com pesquisas re-
alizadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), apenas 1 em cada 
10 pacientes em estado terminal 
tem acesso. Pela importância, 
o HMC investe em mais qua-
lidade de vida para familia-
res e pacientes portadores 
de doenças que ameacem 
a continuidade da vida, ao 
lançar sua Unidade de Cui-
dados Paliativos. O início do 
serviço está previsto para o pri-
meiro semestre deste ano e foi pos-
sível graças à captação de recursos por 
meio do Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (Pronon).

A unidade será acessível para todos os 
pacientes oncológicos cadastrados, do 
Sistema Único de Saúde (SUS), da Usi-
saúde e demais convênios. A assistência 
é realizada simultaneamente com o tra-
tamento do câncer, ou seja, ele é acompa-
nhado tanto pela equipe multidisciplinar 
da Unidade de Oncologia do HMC, quan-
to pela equipe de Cuidados Paliativos. O 
serviço será prestado na Unidade II do 
HMC, com 12 leitos disponíveis e uma 
equipe capacitada, constituída por enfer-
meiros, psicólogos, fonoaudiólogas, fisio-
terapeutas e médicos oncologistas, além 
do acompanhamento ambulatorial. 

cuidados    que aliviam

conForMe a 
neceSSidade, o Paciente 

terá à Sua diSPoSição

• Auxílio de fisioterapeuta

• Fonoaudiólogo

• terapeuta ocupacional

• capelão

• Musicoterapeuta

O sistema de laudos radiológicos do HMC emprega alta tec-
nologia para o armazenamento de imagens e a realização 
dos laudos. Cada paciente possui seu próprio banco de da-
dos no PACS (Picture Archiving and Communication System), 
no qual as imagens são armazenadas digitalmente e de forma 
permanente.  Uma vez no PACS, todos os exames são aces-
sados por meio da rede pelos médicos radiologistas, que en-
tão elaboram um laudo específico, baseados nos achados das 
imagens e nos dados clínicos fornecidos. 

O acesso online quebrou a barreira da distância e ampliou o 
número de profissionais envolvidos para a realização dos lau-
dos radiológicos. É assim que acontece na Central de Laudos 
do HMC de Belo Horizonte, onde, diariamente, três médicos 
radiologistas fornecem laudos para os exames radiológicos, 
com a mesma qualidade, precisão e segurança dos laudos ela-
borados em Ipatinga. Além de vantagens como a agilidade, 
o sistema dispensa a utilização dos filmes radiográficos, 
material a base de plástico, não biodegradável.

rESUltAdOS
em um só lugar

Desde o ano passado, os clientes do Hos-
pital Márcio Cunha contam com a Cen-

tral de Entrega de Resultados de Exames, 
de fácil acesso no bairro Bom Retiro, um se-

tor exclusivo fora das unidades hospitala-
res para a entrega de laudos de Diagnóstico por 

Imagem, Registros Gráficos, Anatomia Patológi-
ca e de Laboratórios, garantindo maior conforto nos 

atendimentos.

Na mesma Unidade funciona também a nova Central de 
Laudos que trouxe vantagens para o corpo clínico e co-

laboradores. Segundo o médico radiologista e coordena-
dor da residência, Dr. Marcelo Hudson, a Central oferece um 

ambiente silencioso e tranquilo para que se possa concentrar 

resultados online

em Belo Horizonte

Para maior comodidade e 
agilidade, o Hospital márcio Cunha 
disponibiliza ainda uma plataforma 

completa e mais moderna de 
acesso aos resultados de exames 
de medicina Laboratorial pelo site 

www.hmarciocunha.com.br.

Profissionais	da	Central	de	Laudos	do	HMC

única e exclusivamente na elaboração dos lau-
dos e relatórios, trabalho que exige muita atenção. 
“Além disso, contamos com estações de traba-
lho informatizadas e monitores de vídeo que 
permitem a visualização rápida das imagens e 
a transferência de arquivos via web, agilizando 
todo o processo, permitindo uma maior rapidez 
na entrega dos resultados”, destaca. Todos estes 
fatores são revertidos em benefício dos clientes, 
que poderão obter seus exames com mais rapidez, 
qualidade e segurança.
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TODO mUNDO na rEDE
Cada vez mais estratégica na ges-
tão corporativa, a comunicação atua 
de forma intensa em diversos aspec-
tos da organização. Seja na constru-
ção ou fortalecimento da marca e 
valores da FSFX, na interação com 
os públicos ou na formação de uma 
equipe motivada, a comunicação 
promove a informação, cria e ali-
menta relacionamentos, influencian-
do o comportamento das pessoas e 
das organizações. E as mídias di-
gitais têm um papel essencial na 
comunicação. 

Por isso, a FSFX tem investido in-
tensamente nesse tipo de mídia. 
Um exemplo do sucesso nas redes 
foi o vídeo da Usisaúde que mos-
tra os bons resultados de satisfa-
ção dos clientes, lançado em janeiro 

e exibido no YouTube e Facebook. 
Somando as duas plataformas, fo-
ram cerca de 135 mil acessos em 
15 dias. Os vídeos de Natal “Pro-
cura-se ajudante de Papai Noel” 
postados no Facebook também fi-
zeram sucesso. Somando os três ví-
deos da campanha foram mais de 
18.700 visualizações, 710 curti-
das, 474 compartilhamentos e 123 
comentários.

Criar e manter um canal de intera-
ção por meio das fanpages, permitiu 
ampliar a visibilidade da instituição 
nos últimos anos e potencializar a 
comunicação dos serviços das unida-
des de negócio. O intuito não é ape-
nas atrair ainda mais fãs às fanpages, 
mas, sobretudo, fidelizar os clientes. 

Graças aos doadores de sangue é possível contribuir com o trabalho do 
corpo clínico do Hospital Márcio Cunha para a realização de transplan-
tes e cirurgias de grande porte, viabilizando também o atendimento a 
pacientes que precisam de transfusões, de tratamento oncológico e a 
assistência às gestantes de alto risco. Tão importante é essa atitude 
de solidariedade, porém atualmente o volume de doações diminuiu 
resultando na baixa quantidade de sangue e de hemocomponentes 
disponíveis nos estoques do setor de Hemoterapia. 

Incentivar a doação é o objetivo da campanha “Eu doo sangue”, 
reedição da ação já promovida pela Usiminas, em parceria com a 
FSFX, em 2012. “O sangue possui a nobre missão de concen-
trar a maioria das defesas do organismo. É por isso que as 
transfusões fazem tanta diferença entre a vida e a morte 
para centenas de pacientes que necessitam todos os dias. A 
Usiminas incentiva seus empregados a serem doadores re-
gulares de sangue para melhorarmos os estoques da região 
e do Brasil, que, historicamente, não alcança o índice de 3,5% 
de doadores na população recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde”, destaca o gerente de Saúde Ocupacional da 
Usina de Ipatinga, André Alves Barbosa.

dos lares 
brasileiros 
estão 
conectados 
à internet

50% 26%
usam 
diariamente

16.696 
curtidas

8.822 
curtidas

acEssE E curta!fsfx usisaúDE 

* TIC Domicílios

Trabalhar em um hospital de grande porte que atende 
casos de alta complexidade e é referência nacional, ter 
contato diário com pacientes e uma diversidade de pa-
tologias é uma excelente porta de entrada para quem 
vai seguir carreira na Medicina. E é esse cenário que o 
Hospital Márcio Cunha proporciona para os seus mé-
dicos residentes.

Em fevereiro, o Programa de Residência Médica do 
HMC formou mais uma turma nas áreas de Aneste-
siologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ortopedia e 
Traumatologia, Pediatria e Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem. 

 “A residência é um treinamento em 
serviço, que aperfeiçoa o conhecimento 
dos residentes. O HmC proporciona 
rotineiramente uma vivência única, 
permitindo o acesso a equipamentos 
de alta tecnologia, a interface com 
diversas especialidades e processos bem 
estruturados, garantindo uma formação 
técnica de alto padrão.” Alessandra 
barbosa Andrade, analista de ensino 
e pesquisa.

residência e aprimoramento

O primeiro componente, de cor vermelha 
(hemácias), pode ser usado em pacientes 
anêmicos, que passaram por cirurgia ou que 
perderam muito sangue. 

Já o concentrado de plaquetas é um líquido 
amarelo, responsável pela coagulação do sangue, 
e é imprescindível para auxiliar pacientes com 
leucemia em tratamento de quimioterapia e que 
sofreram alguma hemorragia. Contudo, esse 
material deve ser utilizado em até cinco dias, 
senão é descartado, o que reitera ainda mais a 
importância da doação contínua de voluntários.

Ao entrar na Recepção Principal da Unidade I do 
HMC, o doador pode se dirigir ao atendimento 

no guichê 16 – Doação de Sangue, localizado à 
esquerda de quem entra. Feito o cadastro, o doador 

recebe uma etiqueta de identificação e se dirige 
ao serviço de Hemoterapia. Não há necessidade de 
agendamento de data ou horário, apenas levar um 

documento oficial com foto e assinatura.
A Hemoterapia funciona de segunda à sexta 

em dois horários, das 7h às 11h30 e das 15h às 
18h30. Participe ou incentive um amigo a realizar 

esta prática.

Anderson Borges
Líder - industrial da 
Usiminas mecânica

facebook.com/usisaude
facebook.com/fundacaosaofranciscoxavier

facebook.com/csfx.com.br

COMO DOAR?

reforçar os estoques
de sangue é meta
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Transformar para melhor a saúde e a realidade de 
milhares de adultos e idosos no Vale do Aço é o ob-
jetivo e conquista do primeiro ano do programa Usi-
família gerido pela Fundação São Francisco Xavier 
e a Usisaúde. Com proposta diferenciada de cuidado 
com a saúde, baseada no modelo conhecido interna-
cionalmente como Atenção Primária, o Usifamília 
possui um centro de atendimento exclusivo na Uni-
dade II do HMC e conta com nove equipes de saúde 
compostas por médico generalista, médico pediatra, 
enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, 
nutricionista e assistente social. Isso garante ao ser-
viço, destinado aos beneficiários da Usisaúde com 
mais de 60 anos, responder de forma contínua e sis-
tematizada à maior parte das necessidades de saú-
de dos beneficiários, integrando ações preventivas e 
curativas.

Um dos diferenciais do Usifamília é a realização dos 
atendimentos dos pacientes por uma mesma equi-
pe em um mesmo lugar. “Isso educa o beneficiário, 
evitando a busca por especialistas diferentes por 
conta própria – e muitas vezes errada – a cada vez 
que não se sentir bem. Outra vantagem está na 
prevenção quanto ao uso exagerado de remédios, 
problema que tem elevado a taxa de mortalidade 
entre idosos”, explica o Dr. Adseu Álvares de An-
drade, superintendente de Planos de Saúde. 

comemora bons   
   resultados 

Usifamília

O estabelecimento de um processo formal de capacitação foi um dos pontos de grande preocupação da gestão do 
Usifamília. A mudança do modelo de atenção tradicional para o de atenção primária à saúde centrada no paciente 
requer não só uma reorganização da forma como os serviços de saúde estão estruturados, como também na for-

ma da equipe de saúde enxergar, pensar e agir sobre os pacientes. Por ser uma unidade de atenção primária forte-
mente ancorada na saúde do idoso, a capacitação específica se tornou fundamental.

Para capacitar os profissionais envolvidos foi realizado, em 2015, o Curso Interdisciplinar de Formação Básica em 
Saúde do Idoso e está em andamento o Curso de Cuidados Paliativos e Prevenção Quaternária.

Mais qualificado

Programa eleva 
indicadores da FSFX 
e da saúde 

 O Usifamília apresenta indicadores de qua-
lidade não apenas para a FSFX e a Usisaúde, 
mas, principalmente, para a saúde e para o bol-
so dos usuários do plano de saúde. Após seu 
primeiro ano de funcionamento, o programa 
contabiliza resultados expressivos que confir-
mam a assertividade do caminho traçado e das 
conquistas alcançadas. Veja no quadro ao lado.

 “A Fundação acreditou, investiu e hoje temos 
a satisfação de perceber que é possível mudar 
nosso modelo de assistência, fazer diferente 
e oferecer aos beneficiários um cuidado 
em saúde de melhor qualidade, e nem por 
isso mais caro. Pelo contrário, o Usifamília 
consegue garantir uma linha de cuidado 
coordenada, integrada e focada na prevenção 
de doenças do paciente, envolvendo a família 
no consultório, reduzindo desperdícios e 
cativando nossos clientes com resultados 
há muito tempo esperados pela FSFX, o que 
nos deixa muito felizes e otimistas para o 
futuro.” Luís Márcio Araújo Ramos, diretor 
executivo.

Resultados 
expressivos

8.217
beneficiários captados de dez./14 a dez./15

59%
dos beneficiários têm mais de 60 anos

1h06
é o tempo médio de permanência na 
unidade

Queda de 27,7%
 nas internações realizadas pela população 
alvo do usifamília e de 9,5% no número de 
consultas eletivas 

96%
é a taxa de satisfação dos beneficiários

26.494
consultas da equipe multidisciplinar 
realizadas até dez./2015

7 minutos
é o tempo médio de espera para atendimento

8.121
exames realizados até dez./2015

26 . Bem-Estar Bem-Estar . 27



0800 283 0040 www.usisaude.com.br

PÚBLICA
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Quem tem Usisaúde
tem solução completa.

Para sua saúde e tranquilidade.
Quando o assunto é saúde, você procura segurança e tranquilidade. Por isso a Usisaúde 

oferece para sua empresa soluções completas:  planos odontológicos, transporte 

aeromédico, promoção da saúde, saúde ocupacional e o melhor serviço em planos de 

saúde do Vale do Aço. Um plano assim acaba com suas preocupações e lhe deixa livre 

para cuidar da produtividade da empresa.

Planos Odontológicos

Plano completo de odontologia 
com prevenção, diagnóstico e 

urgência 24 horas.

Transporte Aeromédico

Transporte Aeromédico de 
Urgência, 24 horas, todos os dias 

em qualquer lugar do Brasil.

Saúde Ocupacional

Para empresas interessadas em 
cumprir as legislações de Saúde 

e Segurança do Trabalho.

Planos de Saúde

Linha de planos completos 
para cada per�l, empresas e 

famílias.

Promoção da Saúde

Programa “Atitude Rima com 
Saúde”, com diferentes projetos 

para você e sua família.

Rede Ampla Conveniada
Ampla rede conveniada e exclusiva, 
com 2 hospitais próprios, 2 clínicas e

1 unidade de oncologia.

Atendimento Nacional
Urgência e emergência em 

quase todo o território nacional 
por meio da Rede Abramge.


